
Deze middag staat in het teken van de uitwisseling tussen innovatieve softwareapplicaties en 
Elektronische Patiëntendossiers (EPD). We vertellen je alles over uitwisselingsstandaarden en 
voorwaarden en geven je daarnaast inzicht in de mogelijkheden om je software te testen in een 
representatieve digitale zorgomgeving die wij voor je bouwen. Doel is je alle handvatten te bieden om 
de markt van de zorginstellingen te kunnen betreden en de zorg in de toekomst innovatiever en 
efficiënter te maken. 

Jouw innovatieve software heeft potentie om de zorg te verbeteren en je staat te trappelen om deze applicatie te 

integreren binnen de reguliere zorgtrajecten.

Je wilt meer weten over digitale uitwisselingsstandaarden voor de zorg.

Je bent nieuwsgierig naar de digitale testomgeving voor uitwisseling tussen externe applicaties en EPD's van 

bijvoorbeeld het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.

Je wilt meer weten welke voorwaarden er zijn om zelfontwikkelde medische software veilig en betrouwbaar te 

mogen implementeren en toepassen in de reguliere zorg.

U kunt zich op de site van dHealth aanmelden voor dit event. 
Ga hiervoor naar www.dhealth.nl/aanmelden

 Zo wisselen we data uit met Elektronische Patiëntendossiers
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PROGRAMMA

Waarom zou je hier heen gaan? 

13:30 
14:00 
14:20

14:45 
15:05 

15:35 

16:05 
16:20 

Inloop 
Inleiding aan de hand van een casus (David Holwerda & Bart Scheerder)
Veilig gegevens uitwisselen met een EPD in de digitale testomgeving
Presentatie Haije Wind (RUG)
Pauze
Introductie tot digitale uitwisselingsstandaarden voor de zorg
Presentatie Michael van der Zel (UMCG)
Wetgeving en voorwaarden implementatie medische software
Presentatie Koos van Ringelenstein (UMCG)
Afsluiting met stellingen 
Borrel
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