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Een geïntegreerde aanpak  

van de zorg is alleen mogelijk 

als informatie vlot doorstroomt 

van de ene partij naar de 

andere – eerste, tweede en 

derde lijn – als het even kan 

structureel en digitaal.
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Interoperabiliteit in de zorg: 
een wereld in beweging

Over de jaren heen is de behoefte om 

data te delen exponentieel gegroeid:

• In het ziekenhuis worden er tientallen 

applicaties gebruikt die steeds meer 

data met elkaar uitwisselen.

• Tussen de verschillende ziekenhuizen 

onderling wordt almaar intensiever 

samengewerkt in allerlei zorgnetwerken. 

De zorgverstrekkers binnen 

deze netwerken moeten inzage 

krijgen in elkaars patiëntendata 

wanneer ze die nodig hebben. 

• Ook de overheid is vragende partij 

om een veelheid aan data samen te 

brengen met als doel op nationaal 

of regionaal niveau een coherent 

gezondheidsbeleid uit te stippelen.

• Tot slot is er de patiënt zelf, die steeds 

vaker een actieve rol op zich neemt 

in het zorgtraject en toegang wil tot 

online dienstverlening en informatie, 

bijvoorbeeld via een zorgportaal.

In diverse landen wordt hard getimmerd 

aan regelgeving om de ontsluiting van 

medische data te stimuleren, en zelfs te 

verplichten. In de Verenigde Staten is er al 

een richtlijn van kracht – de Information 

Blocking Rule – die zorgverstrekkers 

en technologiebedrijven verbiedt om 

bepaalde informatie af te schermen 

voor burgers en andere zorgverstrekkers. 

Ook in de Europese Unie zijn er tal van 

initiatieven om de beschikbaarheid 

van medische data te vergroten.

Zorg van de toekomst: geïntegreerde 
zorg, gezondheidsapps en AI

Een belangrijke uitdaging waar we vandaag 

voor staan, is de vergrijzing van de bevolking 

en de toename van het aantal chronisch 

zieken. Iedereen is het erover eens dat 

deze patiënten zo lang mogelijk in hun 

vertrouwde omgeving verzorgd moeten 

worden. Beleidsmakers streven er daarom 

naar om zoveel mogelijk ziekenhuiszorg 

naar de thuissituatie te verplaatsen.

Een geïntegreerde aanpak van de zorg 

is echter alleen mogelijk als informatie 

vlot doorstroomt van de ene partij naar 

de andere – eerste, tweede en derde lijn – 

als het even kan structureel en digitaal.

Om patiënten te monitoren in de 

thuisomgeving wordt aanvullend 

steeds vaker een beroep gedaan op 

gezondheidsapps. Belangrijk is dat er een 

bidirectionele communicatie tot stand 

komt tussen deze apps en het elektronisch 

patiëntendossier (EPD). Als gebruiker van 

een app kan je vaak wel data capteren 

en inkijken, maar geen data terugsturen. 

Technisch gesproken is dat mogelijk, maar 

in hoeverre en onder welke voorwaarden 

willen we dat EPD’s gevoed worden 

met gegevens die extern gegenereerd 

worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen 

dat dit bovendien GDPR-proof verloopt?

Voorts zijn er de nieuwe technologieën, 

zoals AI en big data die ongeziene 

mogelijkheden openen voor de 

gezondheidszorg. Maar deze nieuwe 

technologieën brengen ook risico’s met zich 

mee. Hoe verhinder je bijvoorbeeld dat er 

problemen rond privacy en aansprakelijkheid 

ontstaan wanneer je radiologiebeelden 

van een patiënt laat analyseren door 

een AI-algoritme in de cloud?



4 Medische data veilig ontsluiten naar externe partijen 

Veilig data ontsluiten  
over de muren heen

Zorgorganisaties kijken dus aan tegen 

een groeiende behoefte om efficiënt en 

veilig data te delen. Niet alleen tussen 

de systemen die het ziekenhuis gebruikt, 

maar ook buiten de muren van het 

ziekenhuis: met andere ziekenhuizen in 

hun netwerk, met patiënten, de overheid 

en externe technologieproviders. 

Deze data-interoperabiliteit is best 

een complexe materie, die vakwerk 

vereist, en waarvoor zorgorganisaties 

niet altijd de nodige capaciteit, 

kennis en expertise in huis hebben.

Heel veel ziekenhuizen in België, maar ook 

daarbuiten, laten zich daarom bijstaan 

door Amaron. Ze maken gebruik van 

het Amaron Connect platform om de 

gegevensuitwisseling tussen de diverse 

informatiesystemen te stroomlijnen. Ook 

voor de bredere interoperabiliteit die reikt 

tot ver buiten de muren van het ziekenhuis 

doen ze een beroep op onze hulpmiddelen 

en expertise. Daarbovenop vertrouwen 

ze op onze workflowoplossingen om 

de meest uiteenlopende processen te 

stroomlijnen en flexibel in te spelen op 

almaar wijzigende omstandigheden.

Amaron Connect platform:

Dit platform vormt de 

centrale draaischijf voor de 

datadoorstroming tussen 

de verschillende systemen 

die je zorgorganisatie 

gebruikt: het ziekenhuisinformatiesysteem 

(ZIS), het patiëntendossier (EPD), het 

laboratoriuminformatiesysteem (LIS) etc. Alle 

communicatie verloopt volgens een duidelijk 

omschreven, procesgedreven workflow zodat 

de geldende interoperabiliteitsstandaarden 

op een correcte manier worden 

toegepast. Waar mogelijk hanteren 

we de IHE-integratieprofielen.

Workflower procesautomatisering:

Workflower is een flexibel 

platform waarmee je 

makkelijk en snel allerhande 

businessprocessen 

kunt digitaliseren en 

automatiseren. Niet alleen klinische 

processen, maar ook administratieve, HRM-

gerelateerde en logistieke processen – over 

de domeinen, disciplines en IT-systemen heen 

en in perfecte harmonie met de bestaande IT-

oplossingen. Je kan er ook perfect processen 

mee configureren voor data-ontsluiting, 

bijvoorbeeld om ontbrekende data aan te 

vullen, te laten valideren of te structureren.

FHIR-station voor de data-

ontsluiting van morgen:

Met de FHIR-station van 

Amaron ben je klaar voor 

de data-uitwisseling van 

de toekomst: met andere 

zorginstellingen, patiënten en 

(mobiele) gezondheidsapps. 

Koppelingen met de e-health-

platformen van de overheden: 

Met onze e-health-

koppelingen kan je veilig 

en automatisch gegevens 

ontsluiten vanuit de eigen 

ziekenhuistoepassingen  

naar landelijke en regionale platformen,  

zoals eGezondheid, Healthdata.be,  

Vitalink etc. in België. 

Data ontsluiten naar andere 

zorgverstrekkers en patiënten: 

Amaron helpt je ook om 

gegevens toegankelijk te 

maken voor zorgverstrekkers 

buiten de zorgorganisatie 

en voor patiënten, onder 

meer via CoZo in België. Alle data worden 

op een veilige manier gedeeld en met 

respect voor de privacy van de patiënt. 

Oplossingen van Amaron:
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Zorgorganisaties kijken aan 

tegen een groeiende behoefte 

om efficiënt en veilig data te 

delen. Niet alleen tussen de 

systemen die het ziekenhuis 

gebruikt, maar ook buiten de 

muren van het ziekenhuis.
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AI

Nieuwe technologieën brengen 

ook risico’s met zich mee. Eén 

ervan is dat er problemen rond 

privacy en aansprakelijkheid kunnen 

ontstaan. Met persoonsgegevens 

moeten we nu eenmaal uiterst 

behoedzaam omspringen, en al 

zeker met gegevens over iemands 

gezondheid, die extra gevoelig zijn. 
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Anonimisatie en pseudonimisatie: 
fundamenten voor databeveiliging 
en privacy van de patiënt

Technologische ontwikkelingen in de 

zorg zijn veelbelovend. AI en big data 

helpen om diagnoses te stellen, om 

medicijnen sneller en doelgerichter te 

ontwikkelen, om klinische zorgpaden te 

optimaliseren en nog zoveel meer.

Maar deze nieuwe technologieën brengen 

ook risico’s met zich mee. Eén ervan is dat er 

problemen rond privacy en aansprakelijkheid 

kunnen ontstaan. Met persoonsgegevens 

moeten we nu eenmaal uiterst behoedzaam 

omspringen, en al zeker met gegevens over 

iemands gezondheid, die extra gevoelig 

zijn. Om aan deze bezorgdheid tegemoet 

te komen en op een verantwoorde manier 

data te ontsluiten naar externe partijen, 

worden er twee technieken toegepast: 

anonimisatie en pseudonimisatie.

Data voor onderzoek

In de zorg vormen anonieme data 

belangrijke bronnen onder meer voor 

medisch onderzoek; ze leveren ook 

statistische input bij het ontwikkelen van 

gezondheidsbeleid. Een typisch voorbeeld 

hiervan zijn de geanonimiseerde data die 

zorginstellingen in België ter beschikking 

stellen van Sciensano/Healthdata in het 

kader van epidemiologische monitoring.

Wanneer je data anoniem maakt, is het 

in principe niet meer mogelijk om te 

traceren over welke persoon het gaat. 

Toch bestaat er zelfs dan nog steeds een 

risico op identificatie. Aan de hand van 

de geboortedatum van een 100-jarige 

bijvoorbeeld kan je vrijwel moeiteloos 

achterhalen over welk individu het gaat. 

Ook wanneer een bepaalde dataset op 

een later tijdstip gecombineerd wordt 

met een andere dataset kan dit ertoe 

leiden dat het risico op identificatie weer 

opduikt. Het is dus te allen tijde verstandig 

om vooraf grondig af te wegen welke 

en hoeveel data je gaat uitwisselen, 

zelfs als het om anonieme data gaat.

Nieuwe technologieën

In bepaalde situaties is het nodig om data 

ter beschikking te stellen van een derde 

partij, maar moet heridentificatie achteraf 

onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. 

Denk maar aan radiologiebeelden die 

je door een AI-algoritme in de cloud 

laat analyseren voor triage- of andere 

doeleinden. Of een extern algoritme dat 

op basis van patiëntgegevens berekent 

welke componenten je nodig hebt voor het 

plaatsen van een knieprothese. Of tekst 

en ongestructureerde verslagen die je ter 

beschikking stelt van een softwaretoepassing 

die de data verwerkt en analyseert met als 

doel de zorgtrajecten te optimaliseren.

Om in dergelijke situaties medische 

gegevens veilig en verantwoord te delen, 

kan je ze pseudonimiseren. Dat is een 

beveiligingsmaatregel waarbij je de 

persoonsgegevens die te herleiden zijn naar 

de patiënt (bv. naam, geboortedatum en 

patiëntnummer) verwijdert en/of vervangt 

(bv. geboortedatum door leeftijd; gemeente 

door regio). Vervolgens worden de gegevens 

gekoppeld aan een unieke code die enkel 

nog in het ziekenhuis te herleiden valt 

tot de desbetreffende patiënt. Eventuele 

bijkomende onderzoeken voor diezelfde 

patiënt krijgen een andere code zodat de 

onderzoeken niet aan elkaar te linken zijn 

mochten de data ooit gehackt worden. 

De gepseudonimiseerde gegevens bezorg 

je aan de AI-provider, en wanneer de 

bevindingen terugkomen, kan je ze aan de 

hand van de code (of conversiesleutel) terug 

in de juiste patiëntencontext plaatsen.
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Connectoren:

Om op een efficiënte en 

veilige manier data te 

ontsluiten naar externe 

vendors creëren we 

specifieke connectoren, 

of gateways, op maat. 

Anonimisatie en  

pseudonimisatie:

Met onze solide algoritmes 

kan je met een minimale 

inspanning data anonimiseren 

of pseudonimiseren – of het 

nu gaat om gestructureerde 

of niet-gestructureerde 

tekst en data.

Governance proces:

Daarbovenop helpen we je 

bij het stroomlijnen van het 

governance proces rond de 

data-uitwisseling – met taken, 

goedkeuringen en escalaties 

– van bij de aanvraag tot de afronding 

van het project. Dit alles in overleg met 

de DPO, en in overeenstemming met de 

veiligheidsprotocollen van je organisatie.

Veilig data ontsluiten:  
tijdrovend en complex?

Het anonimiseren en/of pseudonimiseren 

van data vergt technisch en organisatorisch 

heel wat van je organisatie: het is een 

tijdrovend en complex proces, dat een 

andere werkwijze vergt naargelang het 

type document (gestructureerde versus 

ongestructureerde data) of het specialisme 

(bv. het ontslagverslag dat een patiënt 

ontvangt bij het verlaten van het ziekenhuis 

versus het verslag na een heelkundige 

ingreep). Daarom kiezen zorginstellingen er 

steeds vaker voor om niet alles zelf te doen 

en zich te laten bijstaan door specialisten.

Amaron heeft de nodige ervaring en kennis 

in huis om deze rol op zich te nemen. Samen 

met het ziekenhuis kunnen we ervoor zorgen 

dat de data op een correcte en veilige manier 

terechtkomen daar waar ze moeten zijn.

Niet alleen technisch klopt het 

plaatje volledig. Ook op het gebied 

van governance kan Amaron je 

begeleiden en workflowondersteuning 

en -automatisering bieden – alles 

steeds in overeenstemming met de 

veiligheidsprotocollen van het ziekenhuis.

××
××
×

Oplossingen van Amaron:



9Medische data veilig ontsluiten naar externe partijen 

Het anonimiseren en 

pseudonimiseren van data is 

een tijdrovend en complex 

proces, dat een andere werkwijze 

vergt naargelang het type 

document of het specialisme.
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Waarom Amaron?

Kennis & expertise

Je hebt met Amaron een partner die doorheen 

de jaren bijzonder veel expertise en kennis 

heeft opgebouwd inzake interoperabiliteit en 

procesondersteuning. De veilige uitwisseling 

van data – zowel intern als extern – is 

nu eenmaal waar we goed in zijn.

Correcte afspraken

Je kunt erop rekenen dat enkel de strikt 

noodzakelijke data worden gedeeld. We 

maken hierover de juiste afspraken met het 

ziekenhuis en alle andere betrokken partijen.

Inzicht

Alles verloopt transparant. De tools van Amaron 

geven je inzicht in de diverse datastromen. Een 

eventuele afwijking wordt direct gesignaleerd zodat 

je indien nodig onmiddellijk actie kunt ondernemen.

Controle

Jij behoudt de controle en blijft de eigenaar 

van alle data. Samen met jou doen we er alles 

aan om te verhinderen dat de data worden 

gebruikt voor onrechtmatige doeleinden.

Governance

Amaron ondersteunt je niet alleen bij het 

technische aspect van de ontsluiting van data, 

maar helpt je ook het administratieve proces op het 

gebied van governance een stuk lichter te maken.
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Ov
erh
eid

Vendors & apps

Meer dan 120  

tevreden zorginstellingen

Amaron is al geruime tijd de absolute nummer 1 op het gebied 

van interoperabiliteit in de zorgsector in België. Onze klanten 

zijn zowel regionale zorginstellingen als grotere algemene 

ziekenhuizen en academische centra. Daarnaast ondersteunen 

we diverse andere dienstverlenende organisaties in de 

zorgsector: laboratoria, thuisverpleging enz. Ook in Nederland 

en Frankrijk weten steeds meer zorginstellingen ons te vinden 

met hun vragen rond integratie en procesautomatisering.
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Bel ons op tel. +32 51 62 73 20  

of stuur een e-mail naar connect@amaron.be.
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