NB Dit overzicht is een interpretatie van RZCC met de huidige kennis van zaken en stand van zaken (d.d. 24-10-2022).

Generieke functies

lokalisatie

authenticatie

Afsprakendienst/voorziening

UZI-register
Het Unieke Zorgverlener Identificatie register maakt de unieke
identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg
mogelijk. Hiervoor worden passen aan zorgverleners en hun
medewerkers verstrekt, de pas is een soort elektronisch paspoort.
Daarnaast wordt er ook een elektronische identiteit uitgegeven voor
systemen van zorgverleners, een servercertificaat.

Mitz
Mitz is een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee een
patiënt zelf zijn toestemmingskeuzes kan beheren en vastleggen.
Een zorgverlener kan deze toestemming raadplegen via het eigen
vertrouwde zorginformatiesysteem. Mitz werkt met alle aangesloten
zorginformatiesystemen van alle zorgaanbieders in Nederland.

identificatie
ZORG-AB
ZORG-AB voorziet in de sterke behoefte aan één betrouwbare en
actuele bron met alle gedetailleerde (digitale) adresgegevens van
zorgaanbieders en zorgverleners in Nederland. ZORG-AB bevat naast
de noodzakelijke contactinformatie ook allerlei technische informatie
om computers en applicaties met elkaar te kunnen verbinden.

autorisatie

toestemming

RZCC001-2

adressering

LRZa
Het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is het openbare register
waarin alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd staan. Het
doel van het LRZa is duidelijk maken wie, waar, welke zorg verleent en
met welke bevoegdheid. Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke
zorg kan verkrijgen.

Nuts
Een Nuts is een samenwerkingsverband tussen partijen die geloven
dat het tijd wordt voor een gedeelde voorziening, een netwerk van
iedereen en vóór iedereen. De noodzakelijke infrastructuur om te
kunnen communiceren in de zorg.

Twiin
Twiin werkt aan een landelijk
afsprakenstelsel zodat
verschillende zorgaanbieders
veilig en betrouwbaar
patiëntgegevens kunnen
uitwisselen over bestaande
zorgnetwerken, platformen en
voorzieningen heen.

Infrastructuur
zoals LSP
Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
regelt op een beveiligde manier
het verkeer van berichten
tussen zorgaanbieders en
zorgverleners. Zorgaanbieders
kunnen via het LSP medische
gegevens bekijken die nodig
zijn voor een behandeling. Bij
het LSP worden geen medische
gegevens opgeslagen. De
medische gegevens blijven in
het dossier bij de huisarts of
bij de apotheek. Zorgverleners
mogen gegevens alleen delen
als daarvoor toestemming is.

