
Bijlage 1 Actuele invulling van de beheerafspraken 
Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen 
voor medisch specialistische zorg 
 

Invulling beheerafspraken 
Onderstaand overzicht geeft de actuele invulling weer van alle beheerafspraken voor de 
Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. 
 

Aanmeldingswegen voor indienen wijziging op Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen 
voor medisch specialistische zorg BgZ 

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon 

Nictiz BITS bits.nictiz.nl , 2 omgevingen in BITS 
beschikbaar: 
• Issues (wijzigingsvoorstellen) op de BgZ 

en en op de Info standaard BgZ Med 
spec zorg (t.b.v. wijzigingsvoorstellen 
op het Functioneel ontwerp en het 
kwalificatiemateriaal): 

https://bits.nictiz.nl/projects/BZ 
• Issues (wijzigingsvoorstellen) op de 

generieke Technische artefacten van de 
zibs en BgZ (t.b.v. wijzigingsvoorstellen 
op de generieke HL7 CDA en HL7 FHIR 
spoecificaties): 

https://bits.nictiz.nl/projects/TOZEB 

Ali Zada/Fred Smeele 

E-mail beheerzib@nictiz.nl Ali Zada/Fred Smeele 

 

 

Aanmeldingswegen voor deelname aan de open consultatie 

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon 

E-mail beheerzib@nictiz.nl Ali Zada/Fred Smeele 

 
 

Aanmeldingswegen voor escalatie 

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon 

E-mail Wouter de Haan (manager 
generieke standaarden) 

haan@nictiz.nl  

Telefonisch Via receptie Nictiz  070 317 3450 

 

Responstijden 

Processtap Doorlooptijd 

Intake < 2 werkdagen 

Analyse < 2 maand 

Uitwerken voorstel < 30 werkdagen 

Besluitvorming Maximaal 2 x per jaar 

Open consultatie Maximaal 2 x per jaar, doorlooptijd max 30 
werkdagen 

Autorisatie Maximaal 2 x per jaar 

Realisatie < 1 maand 

http://www.bits.nictiz.nl/
https://bits.nictiz.nl/projects/BZ
mailto:beheerzib@nictiz.nl
mailto:beheerzib@nictiz.nl


Publicatie Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen 

instellingen voor medisch specialistische zorg 

Max. 2x per jaar, tenzij evidente noodzaak 

aanwezig, maar altijd in overleg met de 
autorisator. 
Omdat de informatiestandaard nieuw is, moet 
er de komende tijd ervaring meer worden 
opgedaan, voordat hier strakkere afspraken 
over gemaakt kunnen worden. 

 

 

Wijzigingsbeheersysteem 
De Functioneel Beheerder of de gebruiker registreert de melding in het wijzigingsbeheersysteem Nictiz BITS, dit 
staat voor Nictiz Beheer Informatie- en Terminologie Standaarden. BITS is te bereiken via de website: 
bits.nictiz.nl. BITS is toegankelijk voor de Gebruiker, Functioneel Beheerder, Technisch beheerder, Expert en 
Autorisator. Gebruikers, die geen gebruik maken van BITS, krijgen terugkoppeling van de Functioneel beheerder 
over de status van de melding via e-mail. 

 

 

Publicatie 

Publicatiepagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_BgZ 

Publicatiemoment In principe publiceert de Distibuteur, in opdracht van de Functioneel beheerder, 

maximaal één maal per jaar een nieuwe publicatieversie van de Informatiestandaard 

BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Hier kan van 
worden afgeweken indien geen noodzaak aanwezig is voor een publicatie of juist vroegtijdig 
een nieuwe publicatieversie uitgebracht moet worden 

Versienummering Een gepubliceerde Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor 

medisch specialistische zorg krijgt een versie kenmerk, die bestaat uit een 

versienummer.  
Bij het toekennen van een uniek versienummer aan de Informatiestandaard BgZ 

uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg wordt onderscheid 

gemaakt in een tweetal types releases, namelijk een major release en een minor 
release. Waarbij de versienummering als volgt is opgebouwd: 
[<major>.<minor>] 
 Een major release wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding en/of 

wijziging in de functionaliteit. Van een major release kan niet worden gegarandeerd 
dat hij backwards compatibel is met eerdere releases. In een major release kunnen 

bijvoorbeeld wijzigingen zitten waarbij sprake is van een andere versie van de BgZ 
en/of de onderliggende zibs. 

 Een minor release bevat verbeteringen en aanpassingen met een wat kleinere 
impact en is wel backwards compatibel is met eerdere releases. Dat kunnen 
bijvoorbeeld nieuwe versie van de onderliggende zibs, met relatief kleine 
wijzigingen.  

 

 

 

Transparantie wijzigingsverzoeken 

De wijzigingsverzoeken inclusief bijbehorende afhandeling zijn inzichtelijk in BITS. Indien een gebruiker 

van de Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg dit 
wenst kan de gebruiker inzagerechten in deze tool krijgen. Door de Functioneel Beheerder wordt bij iedere 
publicatie een overzicht gepubliceerd van alle wijzigingsverzoeken die in de publicatie zijn verwerkt. 

 
  

file:///C:/Users/schmohl/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1H7APFXV/bits.nictiz.nl


De publicatie van een nieuwe versie van de Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor 

medisch specialistische zorg kan wijzigingen bevatten de BgZ  zelf (de generieke dataset) en de 

onderliggende zibs, maar dit is altijd volgend op de publicatie van deze BgZ en onderliggende zibs: 

 

 
Onderdelen in beheer 
 
Bij het uitvoeren van het beheer van de Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor 
medisch specialistische zorg maakt de Functioneel beheerder onderscheid in de volgende onderdelen: 
 

Naam Omschrijving 

Functioneel ontwerp BgZ 

Medisch specialistische 
zorg 

Bevat o.a. use case beschrijving, definities (o.a. hergebruik), 

metagegevens, systeemrollen. 

Kwalificatiemateriaal Bevat alle noodzakelijke kwalificatie-specificaties (testdata, 
testscripts etc), die nodig zijn voor het uitvoeren van 
kwalificaties. 

Technische specificatie 
BgZ2017 in HL7 CDA 

De technische specificatie BgZ2017 in HL7 CDA zijn beschikbaar 
in ART DECOR, zie e  

Technische specificatie 
BgZ2017 in HL7 FHIR 
stu3 

In de technische specificatie BgZ2017 in HL7 FHIR stu3 wordt 
verwezen naar de bestaande HL7 FHIR stu3 specificatie van de 
BgZ in MedMij. Tevens is er een toelichting hoe deze MedMij 

FHIR-stu3 specificaties te gebruiken. 
Onder beheer van deze informatiestandaard vallen: 

• De verwijzingen 
• De genoemde toelichting  

Technische specificatie 
BgZ2020 in HL7 CDA 

Nu (nog) niet beschikbaar, volgt in de loop van 2022.  
Bij de oplevering zal onderscheid worden gemaakt in: 

1. Generieke HL7 CDA templates, die niet onder het beheer 
van deze informatiestandaard vallen, maar onder een 
andere set beheerafspraken vallen 

2. Verwijzing en toelichting hoe deze Generieke HL7 CDA 
templates te gebruiken. Dit (verwijzing en toelichting) 
valt wel onder de beheerafspraken, die in dit document 

wordt beschreven. 
 



Technische specificatie 

BgZ2020 in HL7 FHIR R4 

Nu (nog) niet beschikbaar, volgt in de loop van 2022. 

Bij de oplevering zal onderscheid worden gemaakt in: 
1. Generieke HL7 FHIR profielen, die niet onder het beheer 

van deze informatiestandaard vallen, maar onder een 
andere set beheerafspraken vallen. 

2. Verwijzing en toelichting hoe deze Generieke HL7 FHIR 
profielen te gebruiken. Dit (verwijzing en toelichting) 
valt wel onder de beheerafspraken, die in dit document 

wordt beschreven. 



Bijlage 2 Actuele invulling actoren in beheer 
Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen 
voor medisch specialistische zorg 
Onderstaand overzicht toont invulling van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het beheer van 
de Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.  

 

Gebruiker en Eindgebruiker 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Niet nader benoemd (kan in principe 

‘iedereen’ zijn) 

- - 

 

Autorisator 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Autorisatieraad BgZ, zie 

uitwerking hieronder 

Fred Smeele (secretaris) 

(wisselend voorzitterschap 

Autorisatieraad) 

smeele@nictiz.nl 

 

 

Expert  

(Zorginhoudelijke en 

anderszins) expertpool BGZ 

Contactpersoon Contactgegevens 

Diversen, zie uitwerking hieronder Ruud de Waal RdeWaal@amphia.nl 

 

Functioneel beheerder 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Nictiz Fred Smeele smeele@nictiz.nl 

 

Technisch beheerder 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Nictiz Fred Smeele smeele@nictiz.nl 

 

Financier 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Nictiz, vanuit instellings- 

subsidie VWS 

Wouter de Haan haan@nictiz.nl 

 

Houder 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Ntb 

NB Op dit moment (Q4 2021) loop bij VWS 

de voorbereiding voor de inrichting van het 

‘Publiek houderschap’. De uitkomsten 

hiervan worden afgewacht om te bepalen 

wie de houder wordt van deze 

informatiestandaard  

ntb ntb 

 

Distributeur 

Organisatie Contactpersoon Contactgegevens 

Nictiz Fred Smeele smeele@nictiz.nl 

  

mailto:bosman@nictiz.nl
mailto:smeele@nictiz.nl
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De rol van  Autorisator wordt ingevuld met de bestaande ‘Autorisatieraad BgZ’, die ook de rol van 
autorisator voor de BgZ (als generieke dataset) vervult. De leden van de Autorisatieraad BgZ zitten 
daarin namens hun organisatie. De actuele samenstelling is: 

 

Samenstelling Autorisatieraad BgZ 

Organisatie Naam Contactgegevens 

Nictiz Quintus Bosman bosman@nictiz.nl 

NFU Andy Schuurman schuurman@nfu.nl 

NVZ Maarten Fischer M.Fischer@nvz-ziekenhuizen.nl 

FMS Stephan Visscher s.visscher@demedischspecialist.nl 

Patiëntenfederatie Marcel Heldoorn M.Heldoorn@patientenfederatie.nl 

GGZ Nederland William Goossen wgoossen@ggznederland.nl 

V&VN Frank Berens f.berens@venvn.nl 

Actiz Annemiek Mulder a.mulder@actiz.nl 

Perined/Geboortezorg Ger de Winter gdewinter@perined.nl 

KNMP Jaap Dik jd@anthia.com 

 

Regels en afspraken voor (leden van) de Autorisatieraad BgZ: 

• Een lid van de Autorisatieraad zit namens zijn/haar organisatie in de Autorisatieraad en moet in 

staat zijn zijn/haar organisatie voldoende te vertegenwoordigen. 

• Een lid van de Autorisatieraad moet in staat zijn procesmatig (en dus niet per se inhoudelijk) het 

proces van beheer (met name de processtappen analyse en bepalen voorstel) te beoordelen, 

eventueel na ruggenspraak met experts. 

• Een lid van de Autorisatieraad kan zorginhoudelijke experts voordragen voor de pool van experts. 

• De Autorisatieraad keurt de samenstelling van de pool van experts goed. 

 

(Zorginhoudelijke) expertpool Informatiestandaard BgZ  

Naam Contactgegevens (evt organisatie) Expertise gebied (zoals 

medisch, verpleegkundig, 

patiënt, medicatie e.d.) 

Ruud de Waal RdeWaal@amphia.nl CMIO, internist/intensivist 

xxx Leveranciers Technische expertise 

Yyy VIPP5-deskundige Implementatie expertise 

 

Regels en afspraken voor (leden van) de pool van experts: 

• Een expert zit vanuit zijn/haar specifieke expertise in de pool, niet per se als vertegenwoordiging 

van een sector of organisatie.  

• Een expert kan geconsulteerd worden door de functioneel beheerder over een wijzigingsvoorstel. 

Dat kan ook de vorm krijgen dat de functioneel beheerder de expert uitnodigt om in een ad hoc 

werkgroep over zo’n wijzigingsvoorstel zitting te nemen. Het tijdsbeslag dat dit vraagt van de 

expert kan liggen tussen 5 minuten voor een relatief simpele consultatie tot een aantal 

uren/dagen per consultatie. In het laatste geval (substantiële tijdsbeslag) moeten van tevoren 

afspraken over gemaakt worden. 

• Een expert moet in staat zijn om zijn/haar achterban (voor een zorginhoudelijke expert collega 

zorgverleners meestal) (in)formeel te consulteren over een wijzigingsverzoek op de 

Informatiestandaard. 
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