
  

       

 

 

 

  
Stap voor de toekomst: PURA 1.0. Dit 

innovatief thema voor de Publieke 

Gezondheid is opgepakt door de unieke 

samenwerking van verschillende GGD’en 

en partner Novius op het vakgebied van 

Informatiemanagement.  

Publieke 

Gezondheid 

Referentie 

Architectuur  

– PURA – 

 

 
Richtinggevend voor toekomstige 

vraaggestuurde Informatievoorziening  

binnen de branche Publieke Gezondheid 



 

 

 

 

                  

                            

 

 

 

 

 

 

PURA 1.0 is in cocreatie tot stand gebracht door de werkgroep Referentie Architectuur 

van onderstaande zeven GGD’en en in samenwerking met acht reviewende GGD-en. 

Najaar 2013   

Finale versie 1.0 

Eindredactie: Judith Murk ten Cate 

Nourddine Chaara 

Edwin de Vries 

 

 



 

 
 2 Publieke Gezondheid Referentie Architectuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hygieia Godin van de Gezondheid 

De afbeelding is van Hygieia de Griekse 
godin van de gezondheid, properheid. De 

Grieken eerden haar als een machtige 
godin, wier taak het was te waken over de 
gezondheid van mensen.  
 
Onder directe publieke sturing zet de 
Publieke Gezondheid zich in “het 

voorkomen van ziekte, verlengen van 

levensverwachting en bevorderen van 
gezondheid door georganiseerde 
inspanningen van de maatschappij” (uit 
Publieke Gezondheid en Veilig verbonden: 
Winslow, 1920). Vergelijkbaar met de 
Griekse Godin. 

 
De Oud-Griekse godsdienst was "een religie 
zonder dogma's, zonder credo en bijna 
geen priesters, die bestond uit een 
verzameling culten, gebaseerd op mythes" 
waar geloof aan werd gehecht. Om Édouard 
des Places verder te citeren: "Zij kent zo 

weinig eenheid dat men er beter in het 

meervoud over spreekt.  
 
In overeenstemming met met de Griekse 
Godsdienst en de Publieke Gezondheid is er 
geen eenheid te benoemen in de 

informatievoorziening binnen de Publieke 
Gezondheid. Echter de Grieken deelden 
voor hun godsdienst wel dezelfde Griekse 
taal. En daarom is het spreken van dezelfde 
taal over informatievoorziening uiterst 
belangrijk om uiteindelijk informatie-
voorziening te delen met elkaar en 

anderen. 
 

De eerste aanzet tot gedeelde taal binnen 
informatievoorziening heeft geleid tot de 
‘Publieke Gezondheid Referentie 
Architectuur 1.0’. De vrouwelijke afkorting 
PURA verwijzen naar Hygieia, die de gelijke 

publieke taak heeft voor gezondheid, en 
naar de gemeenschappelijke eenheid 
binnen de Publieke Gezondheid zonder 
afbreuk te doen aan ieders pluriforme 
taakuitvoering.  
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Voorwoord  

 

Het brede terrein van Publieke Gezondheid heeft meerdere raakvlakken met alle andere 

maatschappelijke velden, waarvoor de overheid (deels) verantwoordelijk is. Daarom werkt 

de GGD vanuit haar kerntaak Publieke Gezondheid per definitie samen met alle belangrijke 

partners in de keten. Met name Publieke Gezondheid en Veiligheid, maar ook het sociale 

domein hebben, ondanks hun eigen wettelijke stelsels, veel raakvlakken waarop zij met 

elkaar moeten samenwerken. Want net als gezondheid is veiligheid en welzijn voor mensen 

van het grootste belang en elke burger in Nederland heeft recht op optimale bescherming. 

Om die samenhang tussen gezondheid, welzijn en veiligheid te verzekeren, stellen de lokale 

bestuurders sinds 1 januari 2012 een Directeur Publieke Gezondheid (DPG) aan. Deze DPG 

is directeur van zowel de GGD als van de GHOR en is directielid van de Veiligheidsregio. 

 

De komende jaren liggen er heel wat uitdagingen, maar ook zoektochten die de DPG’en in 

Nederland moeten aangaan. Optimaal informeren en uitwisselen van informatie tussen alle 

belangrijke spelers om de samenwerking vlekkeloos te stroomlijnen is zeker een van 

deze uitdagingen.  

 

Daarom laat ik u graag kennismaken met PURA: de Publieke Gezondheid Referentie 

Architectuur. Het doel van PURA is een bijdrage te leveren aan een optimale inrichting van 

de GGD informatiehuishouding door een gestandaardiseerd model voor de GGD’en op te 

stellen. De PURA is een gezamenlijke basis om zo de samenwerking en informatie-

uitwisseling tussen alle belangrijke spelers, als de Veiligheidsregio, Gemeenten, Politie, 

Brandweer en Ziekenhuizen in te richten en te verbeteren.  

 

PURA is ontwikkeld in opdracht van de DPG’en van Zeeland, Brabant, Limburg 

(ZEEBRALIM), Den Haag en Hollands Midden. Een werkgroep is gestart om transparantie en 

gedeelde taal te creëren voor de informatievoorziening binnen Publieke Gezondheid.  

 

Dit document is vooral bedoeld voor eindverantwoordelijken en uitvoerenden binnen 

informatiemanagement en leveranciers die samenwerken aan een goede 

informatiehuishouding.  

 

Dit is de eerste versie van de PURA. De PURA 1.0 wordt eind 2013 vastgesteld door de 

vereniging van DPG’en als landelijke referentie architectuur Publieke Gezondheid. Daarmee 

is ook besloten dat de PURA zich verder ontwikkelt naar geoptimaliseerde versies in 

landelijk verband en in samenwerking met GGD en GHOR Nederland.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat de PURA de GGD ’en gaat helpen bij het optimaliseren van hun 

informatiehuishouding, zowel in het dagelijks werk als in crisissituaties.  
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Grote dank gaat uit naar de werkgroep die veel energie heeft gestoken in PURA 1.0: 

 

GGD Den Haag  Menno van der Horst - Informatieanalist  

Sergio Richardson – Informatiearchitect 

GGD Hollands Midden Ton Mulder - Informatiemanager  

Nourddine Chaara – Bedrijfskundig Informatieanalist  

GGD Zeeland Jan Lassche - sectormanager AGZ  

Jos Blijlevens – Hoofd Informatie- en Procesmanagement 

Het Servicecentrum  voor GGD’en West Brabant en Hart van Brabant 

 Ron Oostrum - ICT manager 

Frank Kolsteren - Coördinator Informatisering  

Anja Teeuwen - Informatieanalist team ICA 

GGD Limburg Noord Lilian Eedel-Bloedt-Meijs - Informatieanalist  

Mario van Wanrooij - Beleidsmedewerker Informatiemanagement 

GGD Brabant Zuidoost Pim Lamers - Sectormanager AGZ 

Judith Murk ten Cate Adviseur - Informatie- en Procesmanagement 

 

Ook de negen GGD-collega’s die PURA hebben meegelezen en nuttige feedback gaven: 

Mariëtte Schiethart - Coördinator Documentaire Informatievoorziening, Michiel Haubtmeijer 

- Hoofd Informatisering  Centrale Ondersteuning   (GGD Amsterdam); Marianne Koole - 

Coördinator Informatisering en Automatisering (GGD Midden Nederland); Ulfert Vos - 

Adviseur Informatievoorziening, Marco Visser - Implementatie adviseur Digitaal Archief en 

Zaakgericht werken (GGD Utrecht); Erika van Zadelhoff – Medewerker Bedrijfsbureau i.o. 

(GGD Hollands Noorden); Harry Haaksma – Beleidsmedewerker Informatiemanagement 

(GGD Groningen); Raymond Meijs – Senior Adviseur Informatie- en Procesmanagement 

(GGD Limburg Zuid) en Ted de Brabander – Informatiemanager (Veiligheids- en 

Gezondheidsregio Gelderland Midden). 

 

Daarnaast wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft 

geleverd, via workshops, in discussies en bij de uitwerking van de hoofdstukken, in redactie 

en vormgeving. Dit is een product dat door de GGD’en samen is gemaakt en daar ben ik 

trots op. 

En tenslotte gaat een bijzonder woord van dank uit naar Edwin de Vries (Novius) en Marije 

de la Paz (Novius) die samen in een aantal workshops de groep op het goede pad heeft 

gezet om tot dit concrete resultaat te komen. 

 

Ik heb goede hoop dat we PURA de komende jaren volwassen zien worden en dat we de 

kennis en ervaring die zij biedt praktisch zullen toepassen in de wereld van Publieke 

Gezondheid.  

 

Annelie Stevens 

Directeur Publieke Gezondheid  

GGD Brabant Zuidoost 
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Samenvatting 

 

Op verzoek van directies ZEEBRALIM1, waaronder portefeuillehouder en directielid Annelie 

Stevens (GGD Brabant Zuidoost), is de werkgroep Referentie Architectuur gestart om de 

samenwerking op het gebied van informatiemanagement mede vorm te geven. Het werken 

met een referentie architectuur geeft eenheid en ordent op een transparante en uniforme 

wijze haar informatievoorziening om uiteindelijk integrale en vraaggestuurde informatie aan 

te bieden aan haar klanten, medewerkers, leveranciers en partners.  

 

Als vertrekpunt heeft de werkgroep Referentie Architectuur gebruik gemaakt van de 

bestaande referentie architecturen zoals NORA (Nederlandse Overheid Referentie 

Architectuur), VERA (Veiligheidsregio’s) en GEMMA (Gemeenten) om een referentie 

architectuur voor de Publieke Gezondheid te creëren. Met name de VERA en de GEMMA zijn 

van groot belang voor de Publieke Gezondheid vanwege de onderlinge relaties. Diverse 

Veiligheidsregio’s vormen samen met GGD’en één organisatie waarbinnen ook de GHOR is 

gepositioneerd.  

 

De werkzaamheden van de werkgroep hebben geresulteerd in de Publieke Referentie 

Architectuur, PURA 1.0 en geeft inzichten in:  

1) de taakgebieden van een GGD die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en 

intern aan de onderdelen van de GGD zelf,  

2) de bedrijfsprocessen: hoe de taakgebieden worden gerealiseerd en  

3) het applicatielandschap ter ondersteuning van processen.  

  

PURA biedt een gedeelde basis om samen te bouwen aan een vraaggerichte 

informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. Door op gelijke wijze samen op te 

trekken in bijvoorbeeld het gebruik van overheidsstandaarden bij het inrichten c.q. 

ontwikkelen van ieders afzonderlijke organisatie brede informatievoorziening is het mogelijk 

om informatie makkelijk(er) uit te wisselen tussen elkaar en andere architectuur 

servicegeoriënteerde informatievoorzieningen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. 

Daarnaast draagt PURA bij aan een optimale bedrijfsinrichting van de GGD’en en aan de 

gestroomlijnde samenwerking met andere belangrijke spelers, zoals de Veiligheidsregio’s, 

Gemeenten, Politie, Brandweer, Ziekenhuizen en andere instellingen op het gebied van de 

Publieke Gezondheid. 

  

Het toepassen van de branche overstijgende architectuur PURA doet geen afbreuk aan de 

autonome werking van GGD’en over de bedrijfsvoering, vormgeving aan hun 

werkprocessen, keuzes voor systemen en leveranciers. Het zorgt op de eerste plaats voor 

eenheid in taal binnen de Publieke Gezondheid als het gaat om informatiemanagement. 

Vanaf 2014 wordt er gestreefd, ter optimalisatie en draagvlak van PURA 1.0, naar PURA 

2.0. Zij dient als referentie architectuur te fungeren, die landelijk gedragen en 

doorontwikkeld wordt met ondersteuning van en door GGD’en. Dit document beschrijft de 

inhoud en achtergrond van de referentie architectuur PURA 1.0. 
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Leeswijzer  

 

Voor de snelste leesroute naar de PURA architectuurplaten geven de volgende pagina’s de 

praktische informatie over Bedrijfsfuncties (p.45); Bedrijfsprocessen (p.51) en de 

Applicatieve functies (p.57). 

 

Echter PURA 1.0 bestaat uit acht hoofdstukken om de context en het kader van PURA nodig 

is om het ontstaan en de gehanteerde taal - definiëring te onderbouwen (hoofdstuk 1 t/m 

6) en een doorkijk naar de toekomst van PURA 2.0 te geven (hoofdstuk 7 en 8).   

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor de referentie architectuur PURA en de vergelijking 

met wat er al is binnen de overheid.  

In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader van de Publieke Gezondheid referentie 

architectuur uiteen gezet. Het geeft over- en inzicht in het componenten waaruit de 

referentie architectuur is opgebouwd en hoe deze ten opzichte van elkaar staan en kunnen 

worden toegepast.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de principes die tot nu toe vastgesteld zijn binnen PURA 1.0. Het zijn 

de richtinggevende uitspraken die meegegeven worden bij het werken onder architectuur 

conform PURA.  

Hoofdstuk 4 beschrijft de sociale context rondom de Publieke Gezondheid in zowel 

dagelijkse omstandigheden als opgeschaalde omstandigheden bij de gevallen van rampen 

en crisis.  

In hoofdstuk 5 is de bedrijfsarchitectuur uiteen gezet in taakgebieden (bedrijfsfuncties) 

waaraan een GGD aandacht besteed om haar doelen te realiseren en bedrijfsprocessen hoe 

de taakgebieden worden gerealiseerd.  

Hoofdstuk 6 gaat over de informatiearchitectuur, daarin zijn applicatieve functies benoemd 

die de bedrijfsprocessen ondersteunen. De informatiearchitectuur brengt structuur in het 

applicatielandschap waardoor informatie makkelijk verzameld, (her)gebruikt en 

uitwisselbaar wordt ten behoeve van het bedrijfsproces.  

 

Individualisering en digitalisering in de samenleving, diverse ketensamenwerking, 

terugtrekkende rijksoverheid en meer regionale en landelijke samenwerking vormen de 

ingrediënten van toekomstige ontwikkelingen. Dit geheel van ontwikkelingen wordt in 

hoofdstuk 7 even aangetipt om de urgentie en besef kracht bij te zetten dat nu en de nabije 

toekomst steeds meer ondersteuning nodig is van een kwalitatief vraaggestuurde 

informatievoorziening binnen Publieke Gezondheid.  

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 8 de vervolgstappen en aanbevelingen beschreven, die door de 

groep reviewers zijn aangedragen. 
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1. Informatievoorziening Publieke Gezondheid  

 

1.1 Informatievoorziening GGD’en  

Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor GGD’en, zowel in het dagelijks werk als 

bij opgeschaalde omstandigheden. Informatie is immers een belangrijke bouwsteen voor 

het werk van iedere medewerker binnen de GGD. 

 Iedere GGD heeft de uitdaging de informatiehuishouding te vormen tot een regionale, 

geoliede machine die de interne processen en de relaties met ketenpartners optimaal 

ondersteunt.  

 Intussen is de omgeving ook in beweging: er vinden belangrijke verschuivingen plaats 

door de transitie in het sociale domein waaronder transitie Jeugd Zorg en WMO. GGD’en 

moeten verplicht aansluiten op basisregistraties en er zijn landelijke projecten die 

invloed hebben op de interne informatievoorziening.  

 Intern moeten kernregistraties ingericht worden: gegevensbronnen die door meerdere 

processen en systemen (moeten) kunnen worden gebruikt.  

 Op bestuurlijk niveau groeit de aandacht voor de informatievoorziening en uit meerdere 

rapportages blijkt dat dit aspect bij GGD’en nog onvoldoende op orde is. 

Informatiemanagers van de GGD’en voelen door al deze ontwikkelingen de behoefte om 

samen te werken aan een basis voor alle GGD’en en daarmee is PURA geboren. PURA is de 

referentie architectuur voor de Publieke Gezondheid.  

 

1.2 Werkveld GGD’en is onderdeel van de Publieke Gezondheid 

De traditionele definitie van Publieke Gezondheid (Public Health) is “het voorkomen van 

ziekte, verlengen van de levensverwachting en bevorderen van gezondheid door 

georganiseerde inspanningen van de maatschappij” (Winslow, 1920).  

In dit domein gaat het niet om individuele gezondheidszorg, maar om de mechanismen die 

nodig zijn om de gezondheid van alle Nederlanders als collectief te waarborgen. De Publieke 

Gezondheid wordt soms ook wel aangeduid als ‘collectieve preventie’, maar omvat meer 

dan alleen preventieve taken.  

 

Er worden drie functies c.q. functionaliteiten onderscheiden waarin de Publieke Gezondheid 

dient te voorzien, namelijk 2:  

Bewaken - Het inzicht dat de gezondheidsbewaking biedt, is de basis voor gericht beleid 

voor het beschermen en bevorderen van de Publieke Gezondheid. De informatiepositie die 

hiermee wordt opgebouwd, is ook van maatschappelijk nut om de collectieve middelen zo 

gericht mogelijk te kunnen inzetten: inzicht in de gezondheid biedt kansen om door 

gerichte preventie de kosten van de gezondheidszorg en de gevolgkosten voor de sociale 

zekerheid te reduceren. 

Beschermen - De beschermingstaak binnen de Publieke Gezondheid is een van de meest 

klassieke overheidstaken, waarmee de afgelopen eeuw veel gezondheidswinst is behaald, 

bijvoorbeeld door schoon drinkwater en een sterke reductie van infectieziekten als TBC. 
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Bevorderen - Het bevorderen van gezondheid is vanuit het perspectief van het individu een 

doel, maar vanuit collectief oogpunt is het tevens een middel: door preventie van 

(welvaart)ziekten kunnen de kosten van de gezondheidszorg worden teruggedrongen. 

 

De matrix van figuur 1 geeft weer hoe de functies binnen de Publieke Gezondheid in haar 

werkveld bepaalde gezondheidsrisico’s en doelgroepen in de samenleving bereikt.  

 

1.3 De concrete taken binnen de reguliere Publieke Gezondheid 

 

De Publieke Gezondheid bestaat uit een samenhangend geheel van taken, die in te delen 

zijn naar functie, doelgroep en risico. Dit leidt tot een ideaaltypische indeling van taken in 

onderstaande matrix 3. 

 

Figuur 1 Een samenhangend geheel van taken binnen de Publieke Gezondheid 

 

De klassieke taken die van oudsher worden uitgevoerd binnen de Publieke Gezondheid zijn 

doorgaans ingedeeld langs één van deze drie assen: 

 

- De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een voorbeeld van een doelgroepenbeleid, 

waarbinnen diverse soorten risico’s worden geadresseerd, via elk van de drie functies 

van Publieke Gezondheid. Zo worden kinderen middels de hielprik gescreend op 

erfelijke ziekten (bewaken) tegen infectieziekten beschermd middels het 

Rijksvaccinatieprogramma en wordt de gezondheid bevorderd door vroegtijdig 

obesitas te signaleren. 

 

- De infectieziektebestrijding is een voorbeeld van een risicogericht taakveld, waarbinnen 

aandacht wordt besteed aan het bewaken (surveillance), beschermen (bron- en 

contactopsporing) en bevorderen (voorlichting over infectiepreventie en Soa’s), in 

beginsel voor alle soorten doelgroepen. 
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- De gezondheidsbevordering is een voorbeeld van een functiegericht taakveld, 

waarbinnen de nadruk ligt op het inventariseren en signaleren van risico’s van 

welvaartsziekten voor kwetsbare groepen (bewaken). 

 

De matrix is dus vanuit verschillende perspectieven te bekijken. ´Van voren´ gezien biedt 

de matrix een overview van wat Publieke Gezondheid is: de functionaliteiten bewaken, 

beschermen en bevorderen gericht op de verschillende gezondheidsrisico´s. Dit is het 

ideaaltypische palet van taken als voor een bepaalde doelgroep (jeugd, asielzoekers, 

arrestanten) Publieke Gezondheid geboden moet worden. Vanaf links bezien ligt juist de 

focus op maatschappelijke problemen: gezondheidsrisico´s voor doelgroepen. Deze blik 

biedt inzicht in de bestaansgronden van de Publieke Gezondheid. 

 

In de meeste (maar niet alle) blokjes in de matrix worden specifieke Publieke 

Gezondheidstaken uitgevoerd. De matrix maakt inzichtelijk op welke raakvlakken 

specialismen binnen de Publieke Gezondheid elkaar ontmoeten. Hiermee wordt duidelijk dat 

er belangrijke dwarsverbanden zijn, die maken dat taken niet los van elkaar kunnen worden 

gezien en duidelijk in samenhang met elkaar moeten worden georganiseerd.  

 

Tegelijkertijd biedt de matrix in zichzelf nog geen zicht op de ´core business´ van de 

Publieke Gezondheid. Met andere woorden bij welke taken ligt het zwaartepunt? De matrix 

biedt de mogelijkheid om de taakvelden uit de Wet Publieke Gezondheid duidelijk te 

positioneren door deze in te delen aan de hand van functie, doelgroep en gezondheidsrisico. 

Hiermee ontstaat een natuurlijke afbakening van de core business, die kan worden 

gerelateerd aan de uiteindelijk benodigde maatschappelijke meerwaarde. 

 

1.4 Wie doet wat op het raakvlak van Publieke Gezondheid en Veiligheid? 

Figuur 2 geeft het beste de verantwoordelijkheidsverdeling weer op de raakvlakken tussen 

openbaar bestuur, gezondheid en veiligheid. 

 

Publieke Veiligheid: Het openbaar bestuur omvat veel meer beleidsterreinen dan alleen de 

veiligheid. Andersom is veiligheid een breder domein dan alleen de publieke 

veiligheidstaken. Immers, de burger en het bedrijfsleven dragen veel eigen 

verantwoordelijkheid voor veiligheid. Het raakvlak van beide domeinen is dat deel van de 

veiligheid dat onder regie van het openbaar bestuur staat. 

Publieke Gezondheid: De gezondheidszorg wordt door de rijksoverheid gereguleerd, maar 

gefinancierd uit zorgpremies en uitgevoerd door de ‘markt’. Ook binnen de gezondheidszorg 

staat echter een deel onder directe publieke sturing: de Publieke Gezondheid, die primair 

wordt uitgevoerd door de GGD’en. 

Acute zorg: Op het raakvlak tussen zorg en veiligheid leveren private zorgorganisaties 

gezondheidszorg onder grootschalige omstandigheden. 
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Figuur 2 Het raakvlak van gezondheid en fysieke veiligheid 

 

Op het kruispunt van de drie beleidsdomeinen bevindt zich de GHOR (Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio), die samen met de GGD onder leiding staat van de 

DPG. De GHOR verbindt Publieke Gezondheid, Veiligheid en Acute zorg4. 

 

Door de relaties en samenhang binnen de Publieke Gezondheid is gekozen voor het bereik 

van Publieke Gezondheid in plaats van uitsluitend de GGD.  
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2. Theoretisch kader Referentie Architectuur 

 

2.1 Gezamenlijk vertrekpunt Publieke Gezondheid 

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is de referentie architectuur voor de 

GGD’en. PURA draagt bij aan een optimale bedrijfsinrichting van de GGD en aan de 

gestroomlijnde samenwerking met belangrijke spelers, zoals de Veiligheidsregio’s, 

Gemeenten, Politie, Brandweer, Ziekenhuizen en andere instellingen op het gebied van de 

Publieke Gezondheid. PURA levert modellen, principes en standaarden die sturend zijn voor 

het inrichten van de eigen architectuur van een organisatie/systeem en daarmee van de 

eigen informatievoorziening 

 

Voor PURA wordt de volgende definitie voor architectuur gehanteerd: 

“Architectuur beschrijft de inrichting, structurering en samenhang van een 

organisatie met haar producten en diensten, processen, structuur, rollen en 

verantwoordelijkheden, in- en externe samenwerking, informatievoorziening en 

technologische infrastructuur. Uitgedrukt in Modellen & Principes en geordend 

naar Klanten, Producten, Diensten, Organisatie, Processen, Informatie en 

Technologie”.  

De voornaamste doelstelling van PURA is om via de standaardisatie, het benoemen van 

generieke elementen in de informatiehuishouding van Publieke Gezondheid, de 

samenwerking te vereenvoudigen. Omdat de GGD’en erg van elkaar verschillen qua 

inrichting en fase van regionalisering richt PURA zich juist op de gemeenschappelijke 

kenmerken, principes en uitgangspunten. PURA verschaft kaders om allerlei activiteiten op 

het gebied van de informatievoorziening effectiever en efficiënter te laten verlopen. 

 

Via “praatplaten” helpt PURA eindverantwoordelijken van informatie- en 

procesmanagement, architecten en inhoudelijk specialisten om het gesprek aan te gaan. Zij 

kunnen PURA als basis gebruiken om intern een bedrijfsreferentie architectuur op te stellen 

(zie figuur 3). Dit helpt bij het standaardiseren van organisatieoverstijgende initiatieven op 

het gebied van informatiearchitectuur binnen de Publieke Gezondheid én daarbuiten, wat 

samenwerking in de praktijk vereenvoudigt. 

 

Concreet kunnen GGD’en PURA toepassen en respectievelijk belangrijke voordelen behalen: 

 vormgeven van samenwerking tussen GGD’en;  

 inrichten van informatie-uitwisseling met ketenpartners;  

 bediscussiëren van informatieketens binnen haar eigen organisatie;  

 inrichten van het gebruik van basisregistraties;  

 kiezen van sectorale of regionale oplossingen voor informatievoorzieningen;  

 kiezen van landelijke voorzieningen;  

 aanschaffen van software;  

 opstellen van bestekken voor aanbestedingen;  

 opstellen of geven van opleidingen rondom informatiemanagement5; 

 indelen van beheertaken. 



 

 
 16 Publieke Gezondheid Referentie Architectuur 

 

2.2 Hiërarchie van architecturen  

PURA is een uitwerking van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, NORA (zie 

figuur 3). De NORA bevat inrichtingsprincipes, modellen en standaarden voor het ontwerp 

en de inrichting van de elektronische overheid. Het accent ligt daarbij op het mogelijk 

maken van samenwerking tussen overheidsorganisaties in ketens en netwerken. Onder de 

NORA bestaan een aantal branche gerelateerde referentie architecturen met de volgende 

vrouwen namen MARIJ (rijksoverheid), PETRA (provincies), GEMMA (gemeenten), WILMA 

(waterschappen) en VERA (Veiligheidsregio’s). PURA hoort vanaf nu ook in dit rijtje thuis.  

 

In het bijzonder zijn VERA en GEMMA van groot belang voor de Publieke Gezondheid 

vanwege de raakvlakken die er zijn tussen Publieke Gezondheid en Veiligheid (bijv. de 

relatie met opgeschaalde zorg bij crises, kindermishandeling en huiselijk geweld) en de 

raakvlakken tussen Publieke Gezondheid en het gemeentelijk domein (zoals relatie met 

milieu, ruimtelijke ordening, jeugdzorg en sport). Op deze raakvlakken neemt de behoefte 

aan uitwisseling van informatie en kennis toe. 

De referentie architecturen die gerelateerd zijn aan de verschillende branches binnen de 

overheid, zoals weergegeven in figuur 3, zijn landelijke referentiemodellen waarin de 

generieke aspecten van een bepaalde branche beschreven worden en die de basis vormen 

voor eigen bedrijfsarchitecturen. Als een organisatie werkt onder architectuur, dan wordt 

per project een Projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld die is afgeleid van de 

bedrijfsarchitectuur (zie hoofdstuk 2.8). 

Hierbij wordt dan in het project beschreven op welke wijze het project voldoet aan de 

bedrijfsreferentie architectuur en daarmee ook aan de branche gerelateerde referentie 

architectuur. 

 

Figuur 3 Hiërarchie van architecturen  
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2.3 Raamwerk NORA 

NORA (zie figuur 4) is opgebouwd als een service- / vraaggestuurde architectuur en op een 

bepaalde wijze geordend om de complexiteit van de overheidsinformatiehuishouding te 

duiden. Allereerst kent het raamwerk een gelaagdheid die beredeneerd wordt vanuit de 

dienstverlening die het overheidsbedrijf aan de samenleving biedt. Deze gelaagdheid 

bestaat uit:  

a. Bedrijfsarchitectuur,  

b. Informatiearchitectuur,  

c. Technische architectuur. 

 

Bedrijfsarchitectuur binnen de overheid richt zich op de organisaties, die samen de 

diensten aan burgers en bedrijven leveren (en ook aan elkaar) en de processen waarmee 

deze diensten worden voortgebracht. Organisaties werken met elkaar samen op basis van 

afspraken c.q. principes. Het moet daarom duidelijk zijn welke functie iedere organisatie 

heeft als onderdeel van de samenwerkende overheid. De diensten en producten die 

organisaties aan burgers en bedrijven leveren, zijn het resultaat van de samenwerking 

tussen organisaties (en van afdelingen). Diensten zijn het resultaat van bedrijfsprocessen. 

 

Informatiearchitectuur gaat over de inrichting van de informatiehuishouding van de 

organisatie. Deze informatiehuishouding betreft alle informatie uit geautomatiseerde 

informatievoorziening en niet-geautomatiseerde informatiesystemen. Medewerkers voeren 

werkprocessen uit met behulp van applicaties. Berichten met gegevens zijn de 

(elektronische) documenten die in het kader van dienst- en serviceverlening worden 

uitgewisseld tussen medewerkers via applicaties. Informatie-uitwisseling vindt plaats met 

behulp van applicaties.  

 

Technische architectuur 6 beschrijft het samenstel van machines, opslagvoorzieningen en 

netwerkcomponenten vanuit technologische optiek in termen van randvoorwaarden en 

uitgangspunten. De applicaties en databases draaien op machines of platforms. 

Gestructureerde data wordt opgeslagen in databases en ongestructureerde gegevens in een 

digitaal archief. Het netwerk verzorgt het fysieke transport van de berichten, informatie en 

data.  

 

Binnen een enkele laag wordt de onderverdeling gemaakt om het wie, wat en hoe van 

elkaar te onderscheiden. Hierdoor is het mogelijk om consistente verbindingen te maken 

tussen de verschillende lagen zonder het overzicht te verliezen. Er zijn ook drie kolommen: 

 Wie neemt actie: organisaties, informatieverwerkers (personen en 

applicaties) en machines/computers;  

 Wat wordt geleverd: diensten, berichten, gegevens en   

 Hoe gebeurt dit: processen, communicatie, integratie en netwerk.  

 

Dan bestaan er nog twee generieke dimensies Beheer en Beveiliging & Privacy, die effect 

hebben op alle lagen.  
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Figuur 4 Architectuur raamwerk NORA 

 

2.4 Werken onder architectuur 

De strategische bedrijfsdoelen van een organisatie worden ondersteund met (niet-) 

geautomatiseerde informatievoorziening. Organisaties managen de lokale 

informatievoorziening om de bedrijfsdoelen te bereiken door informatie, communicatie en 

technologie op strategisch, sturend en uitvoerend niveau in te zetten. De 

informatieprofessional fungeert als klantvertegenwoordiging van de organisatie(leden) om 

de ICT-leverancier(s) aan te sturen, zodat de middelen de bedrijfsdoelen ondersteunen. 

 

De tactische ‘vertaling’ van het strategisch beleid van de organisatie naar een heldere 

projectenkalender kan uitgevoerd worden met behulp van Organisatie Informatieplanning. 

In figuur 5 wordt getoond hoe de door Directie & MT ontwikkelde bedrijfsstrategie door 

middel van een bedrijfsinrichtingsplan door de eindverantwoordelijken Informatie- en 

Procesmanagement worden vertaald naar projecten. De resultaten van de projecten leiden 

via een gecontroleerd implementatieproces tot een aanpassing van de dagelijkse operatie. 

Door het monitoren van de dagelijkse operatie wordt input (managementinformatie) 

verkregen die gebruikt wordt om in de volgende cyclus weer eventuele veranderingen voor 

te stellen. 

 

Organisatie Informatieplanning biedt een ondersteunend raamwerk (zie figuur 6), een 

aanpak om strategische keuzes van een organisatie om te kunnen zetten naar een 

gewenste bedrijfsinrichting. Te zien is dat het strategisch beleid van de onderneming, door 

middel van beleidsuitgangspunten op een viertal hoofdgebieden, vertaald worden in een  
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Figuur 5 Bedrijfsinrichtingsplan voor een optimale samenhang tussen strategie, 

projecten en bedrijfsvoering 

bedrijfsarchitectuur op hoofdlijnen (richten). Door vervolgens een verschillenanalyse 

(inrichten) te maken van de bestaande en de gewenste situatie, worden vervolgens 

speerpunten voor verandering benoemd. Deze speerpunten worden geclusterd tot een 

projectenportfolio, die vervolgens op een beheerste manier kan worden uitgevoerd 

(verrichten). 

 

Figuur 6 Raamwerk voor Organisatie Informatieplanning (Novius) 

Deze aanpak voor bedrijfsinrichtingsplanning levert dus een belangrijke bijdrage aan de 

strategische en tactische besturing van het bedrijf. De kracht van dit raamwerk is dat er 
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een gelijktijdige ontwikkeling plaats vindt van zowel de hoofdlijnen van het bedrijfsontwerp, 

de architectuur, gewenste applicatie landschap als de projecten die moeten worden 

uitgevoerd om de bestaande organisatie aan te passen aan de gewenste bedrijfsinrichting.  

Om invulling te geven aan de inrichtingsaspecten van het bedrijfsinrichtingsplan maakt de 

informatieprofessional gebruikt van de bedrijfsreferentie architectuur.  

De bedrijfsreferentie architectuur is afgeleid van de branche gerelateerde 

referentiearchitectuur (voor de Publieke Gezondheid is dat PURA) en geeft aanvullende 

kaders vanuit de organisatie mee om te voldoen aan de branche gerelateerde en door de 

organisatie opgestelde richtlijnen en standaarden. Zo heeft iedere organisatie afgeleid van 

de PURA een eigen bedrijfsreferentie architectuur. De samenhang staat in figuur 7 

weergegeven. 

 

 

Figuur 7 Samenhang architectuur en bedrijfsinrichting 

 

Vanuit deze bedrijfsreferentie architectuur biedt de procesarchitectuur het geheel aan 

principes en modellen met betrekking tot de processen van de organisatie die nodig zijn om 

de bedrijfsdoelen te bereiken. De procesarchitectuur geeft aan welke hoofdprocessen de 

organisatie wil onderscheiden, aan welke eisen de processen moeten voldoen, wat de 

samenhang tussen processen is, welke processen uitbesteed worden, of organisatie brede 

uniformiteit wordt nagestreefd, etc. De processen brengen door de organisatorische 

afstemming de gewenste producten en diensten voort. Deze 3-eenheid in afspraken is 

afgestemd binnen de bedrijfsarchitectuur, de bovenste laag uit het referentie raamwerk. 

PURA biedt hiermee voor de organisaties in de Publieke Gezondheid een belangrijke basis 

voor het neerzetten van heldere kaders die voor de hele branche gelden. Deze kaders 
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kunnen daarbij gebruikt worden in diverse activiteiten informatiemanagement binnen een 

organisatie zoals het opstellen van een informatieplan, het begeleiden van aanbestedingen 

als het uitvoeren van projecten. 

 

2.5 Principes 

Bij veel GGD’en is elke applicatie als een eiland, met een eigen gegevensopslag en met een 

eigen gebruikersinterface. De gebruikersinterfaces zijn ontworpen voor mensen die ze vaak 

gebruiken en missen de vanzelfsprekendheid die incidentele gebruikers nodig hebben om er 

mee overweg te kunnen. Koppelingen tussen de applicaties zijn vaak één-op-één opgezet 

en dragen alleen gegevens over, niet hun betekenis of een kwaliteitsaanduiding. Er is geen 

terugkoppeling als de geboden gegevens foutief blijken te zijn. Stuurinformatie is 

overwegend een bijproduct van de individuele applicaties en bestaat dus ook uit eilanden. 

We spreken hier van eilandautomatisering. 

 

Eilandautomatisering stimuleert geen informatiedeling in en tussen organisaties in de 

Publieke Gezondheid. Informatie kan alleen gedeeld worden door applicaties voor anderen 

open te stellen of door (vaak dure maatwerk) koppelingen tussen applicaties te bouwen. 

Hierbij neemt de complexiteit snel toe als er meer partijen betrokken raken. Vaak leiden 

deze obstakels ertoe dat gegevens uiteindelijk opnieuw ingevoerd worden in verschillende 

applicaties. Daarbij kennen de afnemers de kwaliteit van de informatie vaak niet en is het 

melden van fouten bij de bron (‘terugkoppeling’) vaak niet ingericht. 

 

Eilandautomatisering is het logische gevolg van de manier waarop veel software is 

aangeschaft: een afdeling heeft een wens en zoekt software die daar zo goed mogelijk bij 

aansluit. Hierbij wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de informatievoorziening 

van de organisatie als geheel. Bij de GGD’en is dit heel herkenbaar. 

  

Hoe het delen van informatie en presentatie beter kan 

Een goed voorbeeld van kwalitatief informatie delen is een informatie infrastructuur zoals 

Google Earth, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven welke informatie hij op een 

geografische kaart gepresenteerd wil zien. De complexiteit van de software kan beperkt 

blijven door gebruik te maken van web services die voldoen aan standaarden. 

 

De gebruiker ziet precies en overzichtelijk juist die informatie welke nodig is privé of voor 

het werk. Zonder dat de gebruiker het merkt worden gegevens uit meerdere 

gegevensbronnen opgehaald en weergegeven. De presenterende applicatie kan heel 

eenvoudig worden gehouden indien de applicatie niet alleen de informatie overdraagt, maar 

daarbij ook vertelt hoe de informatie gepresenteerd moet worden. Dat is hoe het werkt in 

de nieuwe standaard voor overheid-IT: web services, conform de landelijke 

koppelvlakstandaarden. 

 

Bij informatiedeling heeft de houder van de brongegevens een spilpositie: iedereen die zijn 

gegevens gebruikt moet deze bij hem ophalen. Constateert iemand een fout of een 
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afwijking, dan moet die dat melden aan de bronhouder die vervolgens zorgvuldig hiermee 

moet omgaan. De bronhouder moet zorgen dat de informatie die hij levert bruikbaar is voor 

afnemers, zowel inhoudelijk als technisch. Een voorbeeld van een bronhouder is de afdeling 

P&O die vaak het beheer voert over de personeelsgegevens die op veel plaatsen binnen de 

GGD worden gebruikt, zoals bij het maken van roosters, mailaccounts, adressenlijsten etc. 

 

Presenterende applicaties halen gegevens op, eventueel gefilterd en gesorteerd. Het kan 

bijvoorbeeld belangrijk zijn te filteren op alle bronnen van infectiemeldingen in een gebied 

en die vervolgens op een kaart te tonen. De presenterende applicatie moet kunnen 

herkennen of een gegeven een infectiemelding is en zo ja, waar deze zich bevindt.  

Standaardisatie moet zorgen dat ondubbelzinnig duidelijk is hoe de applicatie dit moet 

doen. De bronhouder moet kwaliteitsaanduidingen meegeven met de gegevens, zodat de 

afnemer zelf een oordeel over de kwaliteit kan vormen (actualiteit, nauwkeurigheid). 

 

Als een applicatie gekoppeld is met een andere en er wijzigt iets in de programmatuur, dan 

is de kans groot dat de andere applicatie of de koppeling ook gewijzigd moet worden. Een 

groot voordeel van gegevenskoppelingen is dat de betrokken applicaties kunnen wijzigen 

zonder elkaar ‘last’ te bezorgen, zolang de koppeling maar ongewijzigd blijft. 

 

Informatiedeling ondersteunt samenwerking in en tussen GGD’en en haar partners. De GGD 

kan informatie, zoals actuele operationele informatie, delen met elke partner die web 

services conform de overheidsstandaarden toepast. Als meer partijen aansluiten neemt de 

complexiteit niet toe; de architectuur geeft deze flexibiliteit. Het maakt daarbij niet uit of de 

partijen dezelfde applicaties gebruiken, als er maar overeenstemming over de uit te 

wisselen gegevens is. 

 

De toenemende eisen aan bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid worden ondersteund 

doordat de medewerkers toegang tot meer informatie krijgen, terwijl de kwaliteit van deze 

informatie beter geborgd en inzichtelijker is. Dat geldt voor zowel de bedrijfsvoering zelf als 

de sturing daarvan. De initiële kosten worden beheersbaar gehouden, omdat er minder 

afspraken hoeven te worden gemaakt én omdat deze afspraken relatief eenvoudig kunnen 

zijn. De terugkerende kosten zijn lager, omdat de meeste aanpassingen in de applicaties 

van partners geen aanpassingen van de eigen applicaties vergen. 

 

Geüniformeerde informatiedeling  

Informatiedeling is het logische veranderende gevolg van focus op applicaties naar focus op 

informatie. Moderne technieken als web services en semantiek dragen hieraan bij. In 

selectietrajecten krijgen functionaliteit en koppelbaarheid evenveel waarde toegekend. 

 

Om informatie te delen wordt de betekenis en de codering van de informatie slechts 

geüniformeerd voor zover dat nodig is voor eenvoudige selecties en ordening. In de huidige 

situatie zien we dat bronnen verschillende keuzes maken. Om een voorbeeld te geven, 

verpleegkundigen leveren de waarden van jonge kinderen de lengte in centimeters en 
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gewicht kilogram op, terwijl de epidemiologen deze waarden in lengte en gewicht, 

longitudinaal, in cohorten en per gemeente opleveren. Bij geüniformeerde informatiedeling 

worden er afspraken gemaakt over welke informatie op welke wijze wordt gedeeld. 

 

In deze 1.0 versie van PURA wordt een start gemaakt met het benoemen van principes 

voor de informatiehuishouding van een GGD, met de principes uit NORA als leidraad (zie 

hoofdstuk 3).  

 

2.6 Contextdiagram 

Voordat het bedrijfsarchitectuur model kan worden toegepast is het noodzakelijk te weten 

hoe de sociale context rondom de Publieke Gezondheid eruit ziet. Wanneer deze relaties in 

kaart zijn gebracht in contextdiagrammen dan is het makkelijker te achterhalen wat de 

dienstverlening in producten en diensten met hen is. Vanzelfsprekend is daarna duidelijk 

welke bedrijfsprocessen onderhevig zijn aan de oplevering van deze producten en diensten 

aan eerder genoemde (klant)relaties.  

 

De GGD werkt samen met veel verschillende organisaties om haar taak in de Publieke 

Gezondheid te realiseren. De organisaties zijn in te delen in vier hoofdcategorieën:  

 Klanten zijn individuen en organisaties, die de producten en diensten van de GGD 

afnemen. Hieronder vallen ook organisaties die in een opdrachtgevende rol zitten zoals 

gemeentes en provincies;  

 Leveranciers zijn organisaties, die middelen aanleveren waarmee de GGD processen 

uitgevoerd kunnen worden. Middelen bestrijken het geheel van vaccins tot financiën en 

van informatie tot personeel; 

 Afstemmingspartijen zijn organisaties, die geen directe opdrachtgevers voor de GGD. 

Afstemmingspartijen, zoals accountants en de Inspectie Gezondheidszorg, beoordelen 

de kwaliteit van de GGD. Andere afstemmingspartijen, zoals het Ministerie VWS, 

bepalen het beleid, de strategische kaders en stellen normen vast waaraan de 

(landelijke) Publieke Gezondheid moet voldoen;  

 Partner organisaties werken met de GGD samen om haar wettelijke taken of producten 

en diensten te realiseren.  

In hoofdstuk 4 zijn twee contextdiagrammen opgenomen binnen PURA, die bij 

regulier/dagelijkse omstandigheden passen en bij opgeschaalde omstandigheden van 

rampen en crisis. 

 

2.7 Scoping architectuurproducten 

De architectuurproducten in deze eerste versie van de PURA hebben het bereik op de 

bedrijfs- en informatiearchitectuur (1e en 2e laag, zie figuur 8) over de breedte van de 

dimensies wie, wat en hoe. De technische architectuur valt vooralsnog buiten bereik van 

PURA 1.0. Ook het invullen van het applicatielandschap (de feitelijk gebruikte applicaties) in 

het applicatieve functiemodel behoort niet tot de PURA 1.0. De raakvlakken PURA /VERA 

zijn zichtbaar bij opgeschaalde zorg bij crises, kindermishandeling en huishoudelijk geweld. 

Als ook de raakvlakken PURA / GEMMA bij Milieu, Ruimtelijke ordening, Jeugdzorg en Sport. 
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In dit hoofdstuk worden deze producten eerst gedefinieerd en vervolgens per architectuur 

laag verder uitgewerkt telkens in gelijke systematiek zoals NORA is opgebouwd. PURA 

verdiept op de producten, die zijn weergegeven in figuur 8. PURA 1.0 beschrijft de volgende 

architectuurproducten om de bedrijfsinrichting te ondersteunen en de informatievoorziening 

in te richten: 

1. de basisset principes voor het inrichten van de informatieomgeving;  

2. het bedrijfsfunctiemodel in de bedrijfsarchitectuur laag;  

3. het bedrijfsprocesmodel in de bedrijfsarchitectuur laag; 

4. de kerntaken in producten en diensten; 

5. het applicatieve functiemodel in de informatiearchitectuur laag; 

6. de standaarden in berichten en berichtenuitwisseling. 

 

 

Figuur 8 NORA geplot met PURA-producten 

 
2.8 Bedrijfsarchitectuur 

In NORA is een basisarchitectuur overheidsorganisaties vastgesteld. Het is een ordening 

van domeinen, die door de verschillende overheidsreferentie architecturen zijn 

overgenomen. Binnen een domein gaat het hier om functies binnen de dienstverlening, 
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besturende, primaire en secundaire gelaagdheid. In dit hoofdstuk maakt PURA, als 

verfijning van NORA, ook gebruik van deze ordening. 

 

De Basisarchitectuur bestaat uit de volgende domeinen (zie figuur 9): 

 (Klant)contacten, de rollen in dit domein ook wel actoren genoemd, zijn de contacten, 

die de organisatie heeft met zijn of haar omgeving. Dit zijn zowel klantcontacten als 

contacten met ketenpartijen en andere relaties.  

 Besturende functies zijn functies, die kaders en de doelen voortbrengen vooral 

gericht op het aansturen van de primaire functies van de Publieke Gezondheid.  

 Primaire functies zijn de functies gericht op het door de organisatie leveren van 

toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn de functies waaraan een organisatie 

haar bestaansrecht ontleend.  

 Secundaire functies gaan over de informatiemanagementfunctie, kwaliteit- en 

risicomanagement, document- en archiefmanagement, juridische zaken en de 

zogenaamde PIOFACH 7-functies, die essentiële ondersteuning leveren voor het 

effectief kunnen uitvoeren van de gehele organisatie, maar onzichtbaar zijn voor de 

(partner)klant. 

 Data Naast de domeinen waarbinnen bedrijfsfuncties worden onderkend, is er ook een 

specifiek domein Data. Het spreekt voor zich dat een bedrijfsfunctie gebruik maakt van 

gegevens. Sterker nog, de samenwerking tussen bedrijfsfuncties vindt voor een 

belangrijk deel plaats door uitwisseling van gegevens. De elementen in dit domein 

zullen in dit hoofdstuk nader worden gedefinieerd. Ook zal het belang van dit domein 

duidelijk worden bij de verdere uitwerking van PURA.  

 

 

Figuur 9 Basisarchitectuur raamwerk overheidsorganisaties 

 

In dit hoofdstuk beschrijft PURA de bovenste laag van het totale referentieraamwerk: 

Bedrijfsarchitectuur. Binnen deze architectuur laag wordt de opdeling in wie – wat – hoe 

gehanteerd om de consistentie met NORA te onderhouden.  

 
2.8.1 Bedrijfsfunctiemodel 

Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van de taakgebieden 

(‘bedrijfsfuncties’) binnen de Publieke Gezondheid, die toegevoegde waarde leveren aan de 

omgeving en intern aan de onderdelen van de Publieke Gezondheid zelf. Het model geeft de 

kernactiviteiten van de Publieke Gezondheid weer. Het zegt niet hoe de toegevoegde 

waarde gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld via welke processen, door welke 
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organisatieonderdelen en met welke systemen. Hierdoor is het bedrijfsfunctiemodel een 

behoorlijk stabiele afspiegeling van de organisatie. Organogrammen en processen wijzigen 

met grote regelmaat, bedrijfsfuncties in mindere mate. 

 

Het bedrijfsfunctiemodel is een soort ondergrond waar vervolgens andere aspecten 

opgelegd worden, zoals processen, applicaties en projecten. Figuur 10 toont het 

bedrijfsfunctiemodel als spin in het web voor andere architectuurproducten. 

 

Figuur 10 Generiek bedrijfsfunctiemodel 

 
Bedrijfsfuncties zorgen voor een logische opdeling van activiteiten binnen een organisatie, 

waarbij zij zichzelf kunnen inrichten zonder daarbij afhankelijk te zijn van andere 

bedrijfsfuncties. Bedrijfsfuncties zijn ontkoppelbaar, waardoor er flexibiliteit ontstaat in de 

inrichting van de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden per 

bedrijfsfunctie eenduidig belegd worden en ‘applicaties niet over de grenzen van 

bedrijfsfuncties heen werken’ 8. Bedrijfsfuncties kunnen door hun eigenschap dat ze 

ontkoppelbaar zijn ook helpen bij het beantwoorden van in- en outsourcingsvraagstukken. 

 
De WILMA9 beschrijft ook nog het volgende belangrijke aspect van bedrijfsfuncties: 

‘Door in kaart te brengen welke informatie bedrijfsfuncties van elkaar nodig hebben, is 

het mogelijk om goede afspraken te maken over informatie-uitwisseling en wordt 

inzichtelijk wat kerngegevens zijn. De koppelvlakken tussen de bedrijfsfuncties geven 

aan welke informatie functie overschrijdend is en waarover dus afspraken gemaakt 

moeten worden rond het delen van informatie. Zo geeft het bedrijfsfunctiemodel focus 

aan de discussies over informatie-uitwisseling en kernregistraties’. 

 

Bedrijfsfuncties leggen de basis voor het maken van afspraken over informatie-uitwisseling. 

Standaardisatie maakt de samenwerking binnen en tussen organisaties in de Publieke 
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Gezondheid mogelijk. Zo draagt PURA bij aan één van de belangrijkste speerpunten van de 

Publieke Gezondheid en daarbinnen in het bijzonder: informatie delen. 

 

In hoofdstuk 5.1 wordt het bedrijfsfunctiemodel toegepast in een verdiepende ordening, 

waardoor het inzicht geeft hoe deze functies voor de Publiek Gezondheid samenhangen.  

 

Bedrijfsfuncties geven inzicht in wat de Publieke Gezondheid doet (wat de kerntaken zijn), 

onafhankelijk van de inrichting ervan. Het bedrijfsfunctiemodel toont de bedrijfsfuncties in 

relatie tot elkaar en biedt daarmee een uitgangspunt voor andere modellen in PURA. 

Bedrijfsprocessen verbinden de bedrijfsfuncties aan elkaar om vervolgens een product of 

een dienst te leveren. In hoofdstuk 5 worden de verschillende bedrijfsfuncties (hoofdstuk 

5.1) beschreven, de producten & diensten (hoofdstuk 5.2) en de processen (hoofdstuk 5.3). 

In hoofdstuk 6.1 worden de applicatieve functies (functionaliteit die door een 

informatiesysteem kan worden geleverd) gerelateerd aan de bedrijfsfuncties.  

 

Onderscheid bedrijfsfunctie en bedrijfsproces 

Organisaties kunnen enerzijds beschreven worden in bepalende bedrijfsfuncties (inkoop, 

productie, verkoop) en anderzijds in bedrijfsprocessen gericht op de levering van een 

product of dienst. Om een product te kunnen leveren wordt allereerst de functie inkoop 

aangeroepen, vervolgens worden de aangekochte grondstoffen door de functie productie 

omgezet in een product. Het product wordt vervolgens verkocht door de functie verkoop. 

Dit onderscheid wordt ook duidelijk wanneer gekeken wordt naar de definitie van het begrip 

bedrijfsfunctie en het begrip bedrijfsproces. 

 

Een bedrijfsfunctie is een aandachtsgebied waaraan het bedrijf structureel 

aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil 

inzetten) om zijn bedrijfsdoelstelling te realiseren. Een bedrijfsfunctie kan daarom 

ook gezien worden als een groepering van intern gedrag op basis van een bepaald 

criterium (bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde 

competenties, gedeelde bronnen en gedeelde kennis). Een bedrijfsfunctie is 

noodzakelijk voor het behalen van de bedrijfsdoelstelling van de organisatie10.  

 

Bij een bedrijfsfunctie gaat het vooral om het ‘wie’. 

 

Een bedrijfsproces is een eenheid van intern gedrag of een verzameling van 

causaal (volgorde, afhankelijkheid) gerelateerde eenheden van intern gedrag, met 

als doel een voorgedefinieerde verzameling van producten en diensten te 

produceren. Een bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een 

bedrijfsproces wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere business 

events (gebeurtenissen) of andere bedrijfsprocessen11.  

 

Een bedrijfsproces leidt dus tot de productie van een product of dienst (‘wat’). Bij 

bedrijfsprocessen gaat het om het ‘hoe’: welke activiteiten worden in welke volgorde 
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ondernomen om tot een product of dienst te komen. Anders gezegd: welke bedrijfsfuncties 

worden in welke volgorde (bedrijfsproces) ondernomen om een product of dienst te 

leveren.  

 

In figuur 11 is grafisch weergegeven hoe processen en bedrijfsfuncties aan elkaar 

gerelateerd zijn. De essentie is dat een bedrijfsproces één of meerdere bedrijfsfuncties 

aanroept om een product of dienst te leveren. Tevens wordt duidelijk wat de gelaagdheid is 

van een procesmodel. Ook wordt de samenhang tussen het organisatiemodel en het 

functiehuis aangegeven. Kortom, dit kan worden gezien als een metamodel van 

organisaties. 

 

Figuur 11 Samenhang functies, processen en organisatie (Bedrijfsarchitectuur, 
werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting, G. Bayens e.a.) 

 

2.8.2 Producten en Diensten boek 

Wat zijn de concrete producten en diensten binnen de Publieke Gezondheid? Ten tijde van 

realisatie PURA 1.0 is er binnen de Publieke Gezondheid nog geen sprake van het bestaan 

van één universeel producten / diensten catalogus. Elke GGD heeft haar eigen 

productenboek opgesteld, waarbij lokale organisatie kennis en ervaring als unieke 

randvoorwaarden de basis vormen om de producten inhoudelijk te definiëren. Vandaar dat 

het op dit moment onmogelijk is om in PURA 1.0 daar een aanzet voor te geven. 

Wat GGD-en wel bindt en overeenstemt zijn onze wettelijke kerntaken.  

Kerntaken reguliere en opgeschaalde Publieke Gezondheid in samenhang 

 

Risicogerichte kerntaken op het raakvlak van Publieke Gezondheid en fysieke 

veiligheid 
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 Infectieziektebestrijding (kleinschalig en grootschalig) 

 Medisch milieukundige zorg (inclusief GAGS bij rampen) en technische hygiënezorg 

(ook bij evenementen) 

 Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen 

 Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) 

 Coördinatie van de acute zorg (GHOR-taak) 

 

Risico- en doelgroepgerichte kerntaken op het raakvlak van Publieke Gezondheid 

en sociale veiligheid 

 Forensische geneeskunde (gemeentelijke lijkschouw, arrestantenzorg, letselonderzoek) 

 Huiselijk geweld en zedenzaken 

 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (valt onder de Wet maatschappelijke 

ondersteuning) 

 Publieke Gezondheid Asielzoekers. 

 

Doelgroepgerichte kerntaken van de Publieke Gezondheid 

 Prenatale voorlichting 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Ouderengezondheidszorg 

 

Functiegerichte kerntaken van de Publieke Gezondheid 

 Gezondheidsbewaking (screening, epidemiologie, informatie gestuurd beleidsadvies aan 

gemeenten en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen) 

 Gezondheidsbevordering (welvaartsziekten) 

 

2.8.3 Procesmodel 

Gebaseerd op de NORA architectuur geeft het bedrijfsprocesmodel binnen PURA inzichten in 

hoe de procesarchitectuur binnen de GGD’en is ingericht. De procesarchitectuur is het 

geheel aan principes en modellen met betrekking tot de processen van de organisatie die 

nodig zijn om de organisatie doelen te bereiken. Wettelijke voorschriften en bestuurlijke 

opvattingen vereisen dat processen weldoordacht worden uitgevoerd, herhaalbaar zijn, 

controleerbaar en met computers ondersteund of uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het 

zorgvuldig ontwerpen van processen een randvoorwaarde om moderne dienstverlenende 

organisaties in te richten. Uiteraard biedt de PURA uitgangspunten voor procesinrichting.  

 

Een procesarchitectuur valt of staat met een duidelijke opbouw (zie figuur 12). De PURA 

procesarchitectuur ordent de processen in de Publieke Gezondheid naar twee dimensies:  

 
1. Aard van het proces:  

 Besturende processen zijn processen, die zorgen voor het vormen van de 

strategie, en het programmeren en evalueren hiervan. Deze processen zijn door het 

voortbrengen van kaders en de doelen vooral gericht op het aansturen van de 

primaire processen van de Publieke Gezondheid. 
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 Primaire processen zijn processen, die gericht zijn op het door de organisatie 

leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan 

een organisatie haar bestaansrecht ontleent.  

 Ondersteunende processen zijn processen, die resultaten voortbrengen die 

onzichtbaar zijn voor de (partner)klant en tegelijkertijd essentiële ondersteuning 

leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen.  

2. Niveau:  

bedrijfsprocessen, werkprocessen, processtappen en handelingen. Deze gelden zowel 

voor primaire, sturende als ondersteunende processen.  

 

 

Figuur 12 Bedrijfsprocessen (globaal) overzicht12 

 

Ordening processen naar beschouwingsniveau 

De niveaus waarop de processen zijn beschouwd in PURA corresponderen met de 

onderstaande definities (zie figuur 13). Het hoogste niveau geeft een overzicht van alle 

bedrijfsprocessen. Een niveau lager worden alle werkprocessen binnen één specifiek 

bedrijfsproces weergegeven.  

 Ketenproces is een geordende reeks services, die door verschillende organisaties 

aan elkaar worden geleverd met als doel om via één organisatie een (combinatie 

van) dienst(en) te leveren aan een klant. 

 Bedrijfsproces is een eenheid van intern gedrag of een verzameling van causaal 

(volgorde, afhankelijkheid) gerelateerde eenheden van intern gedrag met als doel 

een voorgedefinieerde verzameling van producten en diensten te produceren. Een 

bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een bedrijfsproces 

wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere organisatorische gebeurtenissen 

of andere bedrijfsprocessen13.  
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 Werkproces is een geordende reeks van processtappen, die binnen één 

organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een 

specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst, die uiteindelijke zal 

worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. 

 Processtap is een geordende reeks handelingen, die ononderbroken wordt 

uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, 

plaats en handelen). 

 Handeling is een kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon 

of machine op één plek op één moment. 

 

 

Figuur 13 Bedrijfsprocessen overzicht met verschillende niveaus  

 

Ordening processen naar volgorde  

Een tweede ordening voor het proceslandschap komt uit de “volgorde‟ in de “Publieke 

Gezondheid waardeketen‟. Waar in de industrie eerst iets ontworpen moet worden, 

alvorens het gebouwd en daarna verkocht kan worden, kan op een hoog niveau ook een 

dergelijke “waardeketen in de Publieke Gezondheid‟ worden onderkend.  

 

Voordat iets “uitgevoerd” (DO)  kan worden, moet iets zijn “ontwikkeld” (PLAN). Een GGD 

kan bijvoorbeeld pas kinderdagverblijven inspecteren wanneer hier een normering en beleid 

voor bestaat en ontwikkeld is. Na het “controleren” (CHECK) bij het verstrekken van een 

product of het vaccineren van een cliënt, kan “nazorg” (ACT) plaatsvinden, zoals het in 

behandeling nemen van klachten of bezwaren.  

Informatie uit deze processen vormt weer een belangrijke input voor de evaluatie als 

onderdeel van de PDCA-cyclus, zoals hierboven beschreven. Eerder getoonde figuur (figuur 

13) presenteert een globaal overzicht van PURA. De bedrijfsprocessen van PURA worden 

verder in hoofdstuk 5.3 meer in details gepresenteerd in het bedrijfsprocesmodel.  
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2.9 Informatiearchitectuur  

In PURA wordt ook de architectuur laag beschreven, waarin het informatieproces van de 

Publieke Gezondheid is beschreven. Hier is de opdeling gemaakt in applicatieve functies 

(hoofdstuk 6.1) en berichtgegevens en informatie-uitwisseling (hoofdstuk 6.2). 

 

2.9.1 Applicatieve functiemodel 

Een applicatieve functie is een zelfstandige eenheid van functionaliteit. Het modulaire 

karakter is belangrijk: een applicatieve functie is een afgebakend geheel aan 

functionaliteiten, dat als zodanig vervangen kan worden. De kracht van applicatieve 

functies is dat specifieke en generieke functionaliteiten apart worden benoemd. De meeste 

software biedt specifieke en generieke functionaliteit in één pakket aan (bijvoorbeeld 

workflow en document management in een pakket voor het afhandelen van 

vergunningsaanvragen).  

 

Het risico, dat bij de aanschaf van dergelijke software overlap in functionaliteit in de 

organisatie ontstaat, is reëel. Ook bestaat de kans, dat hetzelfde gegeven op meerdere 

plekken ingevoerd en beheerd moet worden. Het definiëren van applicatieve functies is een 

eerste stap in het ontwarren van de ‘spaghettistructuur’ aan applicaties in een organisatie. 

 

Het bedrijfsfunctiemodel is het beginpunt geweest voor een analyse van de applicatieve 

functies van de Publieke Gezondheid. Dit heeft een applicatielandschap opgeleverd dat 

GGD’en kunnen leggen naast hun eigen landschap. Blijkt daar dat meerdere applicaties één 

applicatieve functie afdekken, dan is applicatiesanering een optie. Het biedt de aanzet om 

over te gaan naar meer standaard gebruikte applicaties. Zijn er gaten zichtbaar, dan is er 

mogelijk een (latente) behoefte van de organisatie niet ingevuld. 

 

De applicatieve functies geven ook (ont)koppelpunten van applicaties aan, ze maken 

zichtbaar waar koppelvlakken liggen. 

 

2.9.2 Berichtengegevens en Informatie-uitwisseling 

Samenwerking tussen organisaties gaat gepaard met het uitwisselen van informatie. Om 

ervoor te zorgen dat informatie in de vorm van berichten tussen organisaties met behulp 

van ICT kan worden uitgewisseld, moeten afspraken worden gemaakt. Deze zullen 

betrekking hebben op onder meer: de vorm die informatie heeft, de structuur en de 

betekenis van de gegevens. Afspraken over structuur en vorm van berichten kunnen 

worden vastgelegd in standaarden (zie figuur 14). 

 

In de zorgsector is er een toenemende vraag naar standaardisatie. De praktijk leert dat er 

geen overzicht van standaarden is, informatie over de doelstelling van een standaard is 

lastig te vinden, informatie is versnipperd en dat men kennis over standaarden snel 

vergeet.  
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Figuur 14 Berichtenuitwisseling tussen twee ketenpartners 

 

Door toename van multidisciplinaire zorg en de introductie van elektronische 

patiëntendossiers wordt het nut en de noodzaak van uitwisseling van medische gegevens 

steeds duidelijker. Het uitwisselen van medische gegevens zorgt voor continuïteit van zorg, 

vermijdt dubbele onderzoeken, voorkomt medicatiefouten, en waarborgt kennis. Bovendien 

vereisen medische richtlijnen en rapportages, dat gegevens eenduidig worden vastgelegd. 

Om betekenisvolle uitwisseling van medische gegevens in de zorg te realiseren is 

standaardisatie noodzakelijk. 

 

De noodzaak van standaardisatie wordt steeds meer erkend. Niet alleen technici, maar juist 

zorgverleners en overheidsinstellingen vragen in toenemende mate aandacht voor 

standaardisatie van uitwisseling van medische gegevens. De Inspectie voor de 

Gezondheidszorg beveelt in haar rapport ‘De staat van de gezondheidszorg 2011’ aan, dat 

er zorg brede normen en standaarden moeten komen. Standaarden over welke informatie 

nodig is, zorg brede afspraken over op welke manier deze wordt opgeslagen, in welke 

terminologie en op welke wijze uitwisseling van informatie moet plaats vinden. De inspectie 

zal op deze normen en standaarden gaan toezien.  

 

Hoewel het belang van standaarden dus breed gedragen wordt, is helaas niet altijd duidelijk 

welke standaarden er zijn en voor welk doel zij gebruikt kunnen worden. Bovendien zijn er 

meerdere, elkaar aanvullende, standaarden nodig om het gehele proces van 

gegevensvastlegging en -uitwisseling te realiseren. Concurrentie, overlap of ruimte tussen 

standaarden maken hun toepassing er niet makkelijker op.  
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Om data, gegevens en informatie uit te kunnen wisselen zijn er vele communicatievormen 

beschikbaar. Voor een gestructureerde uitwisseling van gegevens zijn randvoorwaarden 

onontbeerlijk. Op verschillende niveaus of lagen komen deze randvoorwaarden of 

standaarden uit de gezondheidzorg aanbod. 

Standaarden kunnen betrekking hebben op drie niveaus: 

1. Organisatorisch: afspraken over regelgeving, bedrijfsprocessen en 

uitvraagmomenten;  

2. Semantisch: afspraken over de betekenis van de gegevens; (en gaan over de 

inhoud = paarse duiding figuur 15) 

3. Technisch: afspraken over transport (blauw) en logistiek (geel) van de uitwisseling. 

 

Figuur 15 Berichtenuitwisseling in 3 functies 

 

Welke voorziening wordt gebruikt om de berichtenuitwisseling tot stand te 

brengen? Wanneer de afspraken rondom het technische transport van het bericht als ook 

de logistieke afstemming ervan naar bepaalde systemen is geregeld, dan kan daarna de 

informatiespecialist makkelijker specificeren wat de inhoudelijke informatiebehoefte is van 

de organisatieprofessionals.  

 

Op welke wijze worden data, gegevens vastgelegd in de databases? Deze richtlijnen 

maken het mogelijk dat de waarde/weging van de uitgewisselde gegevens gelijk zijn. De 

informatiespecialisten werken vaak met de professional om voor hem de vertaalslag te 

maken naar gestandaardiseerde berichten, die zijn voorzien van de juiste inhoudelijkheid 

door de veelheid aan unieke inhoudelijke informatie meestal terug te brengen naar 

beperkte generieke onderdelen binnen het bericht door het gebruik van basis dataset. 

 

 StUF 
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Welke afspraken gelden er voor de inhoud van een uitgewisseld bestand? Dit is 

cruciaal voor een vlekkeloze verwerking. Eventuele conversies vinden dan decentraal 

plaats. Ook de wijze waarop de uitwisseling tot stand komt valt in deze laag. Zeker met het 

oog op een veilige uitwisseling via openbare netwerken zijn hier randvoorwaarden 

opgesteld. Voorbeelden: HL7 versie 2.x en versie 3.x, EDIFACT.  

 

Daarom is het belangrijk kennis te nemen van de gelaagdheid in de opbouw van een bericht 

(figuur 16). De laagste lagen infrastructuur en systeem hebben geen enkel inhoudelijke 

betekenis voor de eindgebruiker, waardoor het makkelijker is om hier het berichtenverkeer 

de uitwisseling tussen zorgpartners – systemen – netwerken op te starten. Aspecten als 

veiligheid, snelheid, beschikbaarheid etc. spelen een belangrijke rol bij de keuze van een 

infrastructuur. Voorbeelden zijn Aorta (LSP); Zorgmail. 

 

Figuur 16 Samenhangend berichtenmodel in communicatielagen Contextdiagram 

dagelijks praktijk 

Wanneer het benodigde bericht gereed is, zal de afspraak moeten worden gemaakt binnen 

het werkveld van de professional wie het bericht wanneer en waar kan ontvangen. Hierbij 

speelt de identificatie van een bron, een ontvanger of een cliënt cruciale rol door middel van 

het gebruiken van verschillende registers of gestandaardiseerde tabellen. Voorbeelden: UZI 

(Een register met zorgverleners); BSN (Een register met burgers uit een 

verzorgingsgebied); Postcode en Landcodes. 

 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 
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En als er nog verder is gestandaardiseerd, dan kunnen er afspraken worden gemaakt om 

samen te werken aan de informatie en worden berichten over en weer tussen partners 

gestuurd. In dit laatste geval kan de logistieke en transportfunctie volledig geautomatiseerd 

zijn met vertrouwde berichten, waardoor beide partners realtime kunnen beschikken over 

de informatie uit de berichten in hun systemen. De vertrouwde berichten zijn opgebouwd 

uit terminologieën, die een reeks systemen omkaderd met generieke begrippen zoals 

SNOMED (Een internationale, medische terminologieterminologie en bevat een grote 

verzameling standaardtermen met hun synoniemen) en ICPC codes van de NHG. 

 

Nictiz biedt voor de zorg een niet uitputtend overzicht waarin veel verschillende 

standaarden bij elkaar zijn gezet. In bijlage is de lijst vermeld met relevantie voor de PURA. 

Deze zijn te volgen conform de architectuurprincipes. 

 

De doelstellingen in het gebruik van open standaarden binnen de Nederlandse 

overheid zijn: 

 vergroten van de digitale samenwerking (interoperabiliteit);  

 verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT 

 

Een standaard is volledig ‘open’ als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een non-profit 

organisatie en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open 

besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen 

(consensus of meerderheidsbeschikking enz.) 

 De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument van de standaard kan 

vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet 

voor eenieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken 

om niet of tegen een nominale prijs;  

 Het intellectuele eigendom – met betrekking tot mogelijk aanwezige patenten – van 

(delen) van de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een ‘royalty-free’ 

basis;  

 Er zijn geen beperkingen over het hergebruik van de standaard.  

 

Open standaarden moeten worden toegepast op basis van het principe ‘Comply or Explain’. 

Overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector voeren vanaf december 2008 het 

'pas toe of leg uit'-principe in voor inkoop en aanbestedingen van ICT-opdrachten voor het 

toepassen van open standaarden bij nieuwbouw, verbouw of contractverlenging. 
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3. Visie en principes op PURA architectuur 

 

Principes zijn richtinggevende afspraken over de wijze waarop de gewenste situatie bereikt 

kan worden. Het is de bedoeling dat de mensen, die zich bezighouden met de organisatie-

inrichting, zich aan deze principes houden. Binnen NORA zijn veel principes opgesteld, die 

te maken hebben met diensten en interoperabiliteit. Dit sluit aan bij het doel van NORA: 

stimuleren van samenwerking tussen overheidsorganisaties.  

Aan dit doel voegt PURA een aantal doelen toe, die een vertaalslag zijn van de doelen van 

het Informatiebeleid Veiligheid (IBV) dat in 2009 door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgesteld14.  

 
De vertaalde doelen voor PURA zijn: 
 

 Beter; verbeteren prestatievermogen van de Publieke Gezondheid sector door de 

juiste informatie op de juiste tijd bij de juiste gebruiker te krijgen;  

 

 Robuust; informatievoorzieningen zijn robuust juist bij rampen en crises; 

informatie-uitwisseling en communicatie mogen dan niet uitvallen;  

 

 Beheersbaar; (ICT-voorzieningen) implementeren in kleinere delen (modules); 

geen grand designs, grote masterplannen of grote ICT-systemen, die nauwelijks 

te beheersen zijn;  

 

 Efficiënter; gezamenlijk gebruik van informatievoorzieningen; niet steeds het wiel 

opnieuw uitvinden, maak gebruik van wat anderen al hebben ontwikkeld, eventueel 

door ze aan te passen aan de eigen situatie in plaats van dat ieder voor zich alles zelf 

ontwikkelt. 

 

PURA gaat uit van de volgende visie op architectuur:  

 

Architectuur dient om de informatievoorzieningen van de Publieke Gezondheid in 

samenhang te laten werken voor de verschillende kolommen en situaties 

(administratief, warm en koud) om zo samenwerking binnen de eigen GGD, tussen 

GGD’en en met ketenpartners te faciliteren. 

 

Deze visie wordt ondersteund door een aantal architectuurprincipes. De belangrijkste 

principes voor PURA staan hieronder benoemd en toegelicht, in totaal 11 principes met de 

bijbehorende omschrijvingen en de implicaties / consequenties daarvan.  

 

1. De Publieke Gezondheid volgt wet- en regelgeving 

Het beleid van de Publieke Gezondheid is om te voldoen aan alle relevante wet- en 

regelgeving, die van toepassing is op de Nederlandse zorginstellingen zoals NEN 7510 en 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en Wet bescherming 
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persoonsgegevens). De Publieke Gezondheid voert een aantal wettelijke taken uit en dient 

zich strikt te houden aan de wet- en regelgeving, die van toepassing zijn. De organisatie 

neemt daarom maatregelen voor het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

gegevens, zodat binnen wettelijke kaders en regelgeving wordt gehandeld.  

 

2. Zaak- en procesgericht werken 

Zaak- en procesgericht werken is het resultaatgericht en structureel besturen, bewaken, 

uitvoeren en verbeteren van processen. Een zaak is "een samenhangende hoeveelheid werk 

met een wel gedefinieerde aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan 

kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden".  

 

Zaak- en procesgericht werken verbetert de belevenis van de cliënt en de bedrijfsvoering. 

De klant krijgt inzicht in het proces en de voortgang. Intern kan de voortgang worden 

bijgehouden en bewaakt. Het vereist dat de ketens en werkprocessen zijn gestroomlijnd, 

doordat processen en activiteiten op elkaar zijn afgestemd. Dit levert een effectievere 

handhaving op en zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van verwerking van de lopende 

zaken. Het geeft bovendien inzicht in behaalde serviceniveaus en gestelde normen. 

 

Dit heeft tot gevolg dat er gestandaardiseerde zaaktypen voor de producten en diensten 

van de Publieke Gezondheid moeten zijn vastgesteld. Deze worden vanuit klantperspectief 

opgesteld en de achterliggende processen moeten landelijk worden gestandaardiseerd op 

hoofdlijnen. Communicatie met de cliënt gaan op basis van voor de klant relevante 

statussen en gegevens, die op één plek worden beheerd en kunnen op meerdere plekken 

worden hergebruikt (zie ook: principe #6). 

 

3. Gebruik standaarden en richtlijnen  

De Publieke Gezondheid hanteert  standaarden en richtlijnen om haar informatievoorziening 

in te richten. Dit kunnen internationale, landelijke of sectorale afspraken  zijn en ook 

kunnen deze van medische of technische aard en zijn ze bij voorkeur beschikbaar in het 

publieke domein (open). 

 

Standaarden spelen een belangrijke rol in het verbinden van (modulaire) bedrijfsfuncties en 

applicatieve functies en maken uitwisseling van gegevens eenvoudiger. Het gebruik van 

standaarden voorkomt dat elk organisaties binnen de Publieke Gezondheid afzonderlijk 

oplossingen bedenkt voor generieke vraagstukken. Om daartoe te komen zullen de 

organisaties binnen de Publieke Gezondheid samen standaarden ontwikkelen voor haar 

domein (zie ook principe #11). De Publieke Gezondheid is één van de branches binnen de  

overheid en volgt daarmee de principes van NORA. Bovendien maakt de Publieke 

Gezondheid gebruik van relevante standaarden en richtlijnen uit andere domeinen (zoals 

bijvoorbeeld zorg beschreven door Nictiz).  
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4. Gebruik bestaande bouwstenen in de informatievoorziening 

De Publieke Gezondheid maakt gebruik van bestaande gemeenschappelijke bouwstenen 

voor de informatievoorziening. Dit zorgt voor eenduidige dienstverlening naar burgers en 

organisaties voor publieke taken. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van ervaring en 

kennis die reeds is opgedaan, waardoor het rendement van de informatievoorziening 

toeneemt.  

In de architectuur van de e-overheid zijn bouwstenen als DigiD en het stelsel van kern- en 

basisregistraties beschikbaar. Ook organisaties binnen de Publieke Gezondheid dienen 

bouwstenen in gemeenschappelijkheid te ontwikkelen, inzetten en beheren.  

 

5. Schaalbaar en flexibele informatievoorziening 

Processen en daarbij behorende informatievoorziening moet schaalbaar, beschikbaar en 

flexibel zijn, zodat er in zowel reguliere als in opgeschaalde situaties producten en diensten 

geleverd kunnen worden. De organisatie, processen en informatievoorziening moeten hier 

op zijn ingericht om de continuïteit te kunnen waarborgen.  

Dit houdt in, dat er een continue beschikbaarheid van personeel, faciliteiten en informatie. 

Informatiesystemen moeten tijdelijk voor aanvullende doelen kunnen worden gebruikt en 

de technische infrastructuur moet snel zijn aan te passen, zodat deze is voorbereid op 

extreme situaties. 

 

6. Gegevens hebben één bron 

Gegevens of informatie objecten, die gebruikt worden in meerdere processen, worden op 

één centrale plek beheerd (de bronregistratie) en deze zijn leidend. De gegevens kunnen 

decentraal kunnen worden hergebruikt. Het beheren van dezelfde gegevens op meerdere 

plekken leidt tot verschillen in gegevens binnen de organisatie. Dit vermindert kwaliteit en 

integriteit van de processen en dienstverlening aan klanten.  

 

Gegevens komen zoveel mogelijk van een authentieke bron. De Publieke Gezondheid maakt 

bijvoorbeeld gebruik van basisregistraties en identificeert haar kernregistraties van waaruit 

de verschillende informatiesystemen worden ondersteund. Om hiertoe te komen zijn de 

relevante informatie-objecten geïnventariseerd, gedefinieerd en is een beheer 

verantwoordelijke toegewezen (zie principe #7). 

 

7. Gegevens hebben een verantwoordelijke 

Alle gegevensverzamelingen dienen een verantwoordelijke te hebben, die zorg draagt voor 

de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van de gegevens. Deze is 

aanspreekbaar op de kwaliteit van de gegevens. 

 

Dit principe maakt het mogelijk dat gegevens op één plek worden beheerd en de kwaliteit 

van gegevens altijd is gewaarborgd. Correcte gegevens zijn cruciaal in alle processen en 

daarom van vitaal belang voor de Publieke Gezondheid. De Publieke Gezondheid dient 

landelijk, regionaal of in de organisatie verantwoordelijke functionarissen aan te wijzen en 

het beheer in te richten. 
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8. Eenmalige uitvraag van klantgegevens 

De klant ontvangt dienstverlening vanuit de Publieke Gezondheid, waarbij de klant als 

zodanig de burger, gemeente, zorginstellingen of andere ketenpartners kan zijn. 

Tijdens de dienstverlening (mogelijk ontsloten in een zaak, zie principe #2) wordt een klant 

maar één keer gevraagd naar reeds bekende gegevens en is daarna bekend in alle 

processen die hij doorloopt. Het draagt in grote mate bij aan de klantvriendelijkheid van de 

Publieke Gezondheid; het meerdere keren moeten aanleveren van dezelfde informatie is 

één van de grootste ergernissen voor klanten.  

Dit kan worden gerealiseerd wanneer gegevens op één plek worden beheerd (zie principe 

#6) en beschikbaar gesteld aan alle processen, die deze nodig hebben in een zaak. Het 

heeft tot gevolg dat dezelfde informatie via meerdere kanalen beschikbaar is voor 

medewerkers, professionals, cliënten en klanten. 

  

9. Informatie moet kunnen worden uitgewisseld 

Informatie uitwisseling moet worden gefaciliteerd, vooral in ketens en in de opgeschaalde 

situatie. De Publieke Gezondheid moet voorbereid zijn om informatie te delen met en 

ontvangen van ketenpartners, binnen kaders van doelbinding en wet- en regelgeving. In de 

opgeschaalde situatie dient informatie ad hoc te kunnen worden uitgewisseld met de 

partners uit het contextdiagram; het is de basis van de crisisbeheersing.  

Uitwisseling wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van standaarden (zie principe 

#3) en de zorg voor data definities en metadatering (zie principe #6). 

 

10. ICT actief inzetten voor leveren van producten en diensten 

De GGD dient actief te streven naar het toepassen van ICT voor de Publieke Gezondheid. 

Middels ICT  kunnen de bezuinigingen en stijgende zorgkosten deels worden opvangen. Ook 

in het landelijke tekort aan zorgpersoneel en het toenemende ongezondheid van de 

bevolking kan ICT een verschil maken. Door ICT als extra kanaal aan te bieden kan het 

processen versnellen, bijvoorbeeld met een e-formulier, de kwaliteit van de informatie 

verhogen en draagt het bij aan participatie van de klanten en de klantvriendelijkheid van de 

organisatie. 

 

11. Samenwerking op het gebied van informatie- en procesmanagement 

De organisaties binnen de Publieke Gezondheid werken samen op gebied van het 

ontwerpen, realiseren en beheren van de informatievoorziening voor de (wettelijke) 

taakgebieden en aanvullende producten en diensten. Door kennis en ervaringen te 

bundelen wordt voorkomen dat individuele organisaties opnieuw het wiel gaan uitvinden. 

Het ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden van specifieke bouwstenen en standaarden 

voor de Publieke Gezondheid maakt het informatie- en procesmanagement voor alle 

organisaties binnen de Publieke Gezondheid uniformer. 
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4. Context PURA  

 

In de context diagrammen (figuur 17 en figuur 18) zijn de vier categorieën, te weten 

klanten, afstemmingspartijen, partners en leveranciers afgebeeld. Er is geen verband 

tussen de afstand waarop de organisatie gepositioneerd is in het diagram met de 

contactuele intensiteit van de organisatie binnen de Publieke Gezondheid of de 

machtsrelatie tussen beide organisaties. Centraal in het diagram staat de GGD met als 

tweede schil de directeur Publieke Gezondheid, de Veiligheidsregio en de GHOR. Deze twee 

organisaties spelen een belangrijke rol in het realiseren van Veiligheid en Publieke 

Gezondheid.  

 

Er zijn twee context diagrammen opgesteld. Een contextdiagram bij regulier / dagelijkse 

omstandigheden (figuur 17) en een contextdiagram in opgeschaalde omstandigheden bij 

rampen en crisis (figuur 18). Het verschil zit erin dat leger opschaalt als partner bij 

calamiteiten en tegelijkertijd afstemmingspartijen afschalen zoals normeerders, college van 

zorgverzekeraars en accountants. 

 

De Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) is meestal 

verantwoordelijk voor de coördinatie in opgeschaalde omstandigheden / grote incidenten. 

De GGD is één van de partners die door de GHOR wordt aangestuurd.  

 

Een aantal organisaties is generiek aangeduid op basis van de rol die zij vervullen. In de 

bijlage Gebruikte Termen en Afkortingen staat de toelichting van deze generieke 

categorieën vermeld 15. 

 

Het is voor te stellen dat het berichtenverkeer tussen de context-onderdelen er in de twee 

verschillende omstandigheden er compleet anders uitzien: anders in inhoud berichtverkeer 

en frequentie, kwaliteit, robuustheid van de middelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leveranciers

Afstemmings-
partijen

Partners

Klanten

Kennispartners

Accountants

RAV

Bedrijven

Bureau 
jeugdzorg

Burgemeester

CBS

College B&W

Directeur Publieke 
gezondheid

Gemeenten

GGD Nederland

Andere 
GGD’en

GGZ GHOR

Huisartsen

IGZ

Normeerders

Belangenbehartigers
Beroepsgroepen

Laboratoria

LCR

RIVM

Regionale 
Meldkamer

Ministerie BZK

Ministerie VenJ

Ministerie VWS

Particulieren

Politie

Provincies

Regionale 
uitvoerings 

diensten

Scholen

Subsidie-
verstrekkers

Te inspecteren 
instanties

Veiligheids-
regio

VNG

Zorg- en 
Ondersteunings-

partners

Ziekenhuizen

Zorgverzekera
ars

Rijk

Uitzendbureaus

College van 
Zorgverzekeraar

s

Netwerkorganisaties

Andere 
GGD’en

Andere 
GGD’en

Context Diagram 
Dagelijkse Praktijk

Pers

GGD

Software-
leveranciers

Leveranciers 
medische 
middelen

 

Figuur 17 Contextdiagram dagelijks praktijk 



 

 
 

 

Context Diagram 
Calamiteiten

Directeur Publieke 
gezondheid

GHOR

Veiligheids-
regio

GGD Leveranciers

CBS

Laboratoria

LCR

Regionale 
uitvoerings 

diensten

Subsidie-
verstrekkers

Uitzendbureaus

Andere 
GGD’en

Leveranciers 
medische 
middelen

Afstemmings-
partijen

College B&W

GGD Nederland

IGZ

RIVM

Ministerie BZK

Ministerie VenJ

Ministerie VWS

VNG

Klanten

Bedrijven

Burgemeester

Gemeenten

Particulieren

Provincies

Scholen

Te inspecteren 
instanties

Rijk

Andere 
GGD’en

Partners

RAV

Brandweer

Andere 
GGD’en

GGZ

Huisartsen

Regionale 
Meldkamer

Politie

Zorg- en 
ondersteunings-

partners

Ziekenhuizen

Zorgverzekeraar
s

Leger

Netwerkorganisaties

Pers

Software-
leveranciers

 

       Figuur 18 Contextdiagram in opgeschaalde omstandigheden 
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5. Bedrijfsarchitectuur 

 

5.1 Bedrijfsfuncties PURA 

De bedrijfsfuncties die in PURA worden onderkend, zijn per domein benoemd en 

gevisualiseerd in het bedrijfsfunctiemodel op globaal niveau (figuur 19) en verdiepend 

(figuur 20). In het theoretisch kader (hoofdstuk 2.8.1) staan de algemene definities van 

bedrijfsfuncties. In dit hoofdstuk worden de toegepaste definities uitgelegd die horen bij 

PURA.  

 

 

Figuur 19 Bedrijfsfuncties PURA (globaal) 
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Figuur 20 Bedrijfsfuncties PURA (detail) 
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5.1.1 Dienstverlenende functie 

Hieronder zijn de bedrijfsfuncties gegroepeerd naar dienstverlening, die de externe rol 

ontvangt. Deze rol wordt vervuld door relaties zoals burgers, bedrijven, gemeenten, andere 

overheidsinstellingen en ketenpartners.  

 Intake Client is het aannemen van cliënt-, partner-, leverancier-, 

afstemmingspartijenvraag.  

 Melding Intake is het aannemen van meldingen van incidenten en verzoeken voor 

ondersteuning. (bijvoorbeeld milieu-, infectieziekten-, brandincident).  

 Adviesaanvraag is een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van 

preventief gezondheidsbeleid, een evenement, een crisisplan. 

 Informeren is het geven van informatie over de producten en diensten.  

 Resourceplanning is de interne logistiek, dat zich richt op de inzet van mensen en 

middelen om te kunnen voldoen aan de klantvraag. 

 

5.1.2 Besturende functie 

De besturende functies geven weer hoe de besturende rol de organisatie bijstuurt en 

ontwikkelt. 

 Besluiten nemen is het nemen en vaststellen van een besluit.  

 Verantwoording afleggen is het maken van een analyse en een beoordeling. 

 Leiding geven is het ondersteunen en richting geven aan de medewerkers van het 

primaire proces. Zoals plannen, organiseren, controleren, en coachen. 

 Planning en control is het volgen van en onderzoek naar de behaalde resultaten 

va het beleid en het bijstellen van dit beleid. Planmatig en doelgerichte inzet van 

mensen en middelen. 

 Organisatie ontwikkeling is het beoordelen van de primaire processen, de 

procesprestaties en de effecten hiervan. Input aanleveren voor het bijsturen van 

het beleid en/of primaire proces. 

 Innoveren & ontwikkelen is het innoveren, ontwikkelen van beleid en het 

uitwerken van de meerjaren aanpak om de visie en missie te kunnen realiseren (3 

tot 5 jaar). 

 Kennismanagement is het borgen, ontsluiten en faciliteren van kennis. 

 

5.1.3 Primaire functie 

De primaire functies hebben betrekking op het feitelijke werk van de organisatie. Deze 

functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten van een organisatie. Met 

andere woorden, deze functies leveren de primaire toegevoegde waarde voor de 

dienstverlening van de organisatie. 

 Relatiebeheer is het onderhouden, uitbreiden en verbeteren van de klantrelatie. 

 Onderzoek en monitoring is het onderzoeken, volgen en analyseren van trends 

en ontwikkelingen op het gebied van Volksgezondheid.  

o Subfunctie Onderzoeksdata: het verzamelen van data nodig voor 

onderzoeken en monitoren. 
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o Subfunctie Onderzoeksrapportage is het rapporteren van de bevindingen 

voortkomend uit het onderzoeken en monitoren. 

 Productontwikkeling is het (door)ontwikkelen van producten, diensten en/of 

processen, methoden. 

 Advisering is het geven van adviezen op het gebied van Volksgezondheid, Hygiëne 

en Milieu aan relaties (Zorginstelling, Gemeenten, scholen etc.). 

o Subfunctie Risicoprofielen is het bepalen van het risico waaraan een 

bepaalde populatie is blootgesteld. Voor het opstellen van dit profiel wordt 

bepaald hoe waarschijnlijk het is dat de risico’s optreden en welk effect 

deze risico’s dan hebben. 

o Subfunctie (Beleids)Advisering is het advies over het te voeren beleid op 

het gebied van Volksgezondheid, Hygiëne en Milieu. 

 Bevordering en bescherming Gezondheid Individueel is het nemen van 

maatregelen op individueel niveau om de gezondheidstoestand te bevorderen en 

beschermen. 

o Subfunctie Gezondheidsonderzoek cliënt is het onderzoek op individueel 

niveau dat tot doel heeft om de gezondheidsrisico’s te traceren en/of 

afwijkingen op te sporen. 

o Subfunctie Vaccinaties is de inspuiting met een werkzame stof om ziekte te 

voorkomen en verkoop van verwante artikelen. 

o Subfunctie Zorgtoeleiding en Verwijzing is het zorgdragen voor een 

objectieve toewijzing/indicatie of iemand het zelf kan, kortdurende 

begeleiding nodig heeft of in een tweedelijns traject opgenomen moet 

worden vanwege ernstige sociaal-medische problemen. Ook Zorgcoördinatie 

valt hieronder: doorverwijzing naar de juiste instantie of zorgverlener en 

voortgangsbewaking of de geïndiceerde zorg of begeleiding daadwerkelijk 

wordt geboden, zodat niemand tussen wal en schip kan vallen. 

o Subfunctie Voorlichting individueel is het gevraagd en ongevraagd 

informatie verschaffen om de gezondheid te bevorderen en/of te 

beschermen. 

 Bevorderen en beschermen Gezondheid Collectief is het nemen van 

maatregelen om de collectieve gezondheidstoestand van de bevolking te 

bevorderen en beschermen. 

o Subfunctie Voorlichting (collectief) is het gevraagd en ongevraagd 

informatie verschaffen om de collectieve gezondheid te bevorderen en/of te 

beschermen. 

o Subfunctie Netwerkregie / Coördinatie is het organiseren van regie in 

netwerken van publieke en private partners. Indien er gesproken wordt 

over ketenregie bedoelen we netwerkregie. Subfunctie Zorginkoop: het 

adviseren over het inkopen van zorg met gebruikmaking van 

epidemiologische en andere gezondheid gerelateerde gegevens uit de 

Publieke Gezondheid.  
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o Subfunctie Controle en Handhaving is de controle op de naleving van 

bepaalde normen, wet- en regelgeving. 

 Behandeling patiënt is het krijgen van medische hulp.  

o Subfunctie voorschrijven medicijnen is het voorschrijven door artsen en 

verpleegkundigen (zgn. verlengde arm constructie). 

o Subfunctie Forensische zorg bestaat uit lijkschouwingen (i.o.v. gemeenten), 

arrestantenzorg (i.o.v. politie of justitie), overige forensische verrichtingen 

(DNA onderzoek, bloedonderzoek e.d., ook i.o.v. politie of justitie) en het 

afgeven van euthanasieverklaringen.  

o Subfunctie Ambulance zorg is de zorg, die in opdracht van een meldkamer 

wordt uitgevoerd door ambulancediensten en die bestaat uit hulpverlening 

ter plaatse aan zieken of gewonden en indien nodig vervoer van de patiënt 

naar een ziekenhuis. 

 Bestrijden van risico’s en grote uitbraak is het beschermen van burgers tegen 

dreigende inbreuken van buitenaf op de gezondheid, zoals infectieziekten, medisch 

milieukundige risico’s (kwaliteit van lucht, water, bodem), rampen en crises, 

huiselijk geweld en maatschappelijke onrust. 

o Subfunctie Alarmering en opschaling is in het kader van het GGD 

rampenopvangplan (GROP) het inwerking treden van de GROP structuur 

(wijziging in taken, bevoegdheden en aansturing van mensen en middelen). 

grootschalige infectieziektebestrijding, Medische Milieukunde, Psychosociale 

Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Gezondheidsonderzoek na 

Rampen. Tevens is vanuit het wettelijk kader van de GHOR de acute zorg 

het hoofdproces van de geneeskundige hulpverlening.  

o Subfunctie Coördinatie inzet is de crisiscoördinatie als onderdeel van het 

GROP. 

o Subfunctie Bestrijding incidenten en calamiteiten is het bestrijden van 

incidenten en calamiteiten, waarbij sprake is van overlast of (gezondheid) 

schade die van invloed zijn op de samenleving. (infectieziektecrisis).  

o Subfunctie Crisiscommunicatie is het communiceren tijdens een 

daadwerkelijke crisis naar de burger, met als doel de zelfredzaamheid van 

de burger te vergroten. Vanuit gezondheidskundig perspectief gaat het 

daarbij om het handelen om gezondheidsschade bij een ramp te voorkomen 

(vluchten, schuilen).  

 Opleiden en Oefenen is de extern gerichte opleiding / training / oefening. 

 
5.1.4 Secundaire functies 

De secundaire functies omvatten de zogenaamde COPAFIJTH-functies. Deze functies 

ondersteunen de overige functies en kunnen worden gezien als generieke functies, die in 

elke willekeurige organisatie zijn te herkennen. 

 Financiën is het management, het beheer, de administratie en de controle op alle 

financiële gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. 

 Communicatie is het maken en uitvoeren van communicatie-uitingen (hieronder 

vallen ook de PR activiteiten).  
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 Informatie- en procesmanagement is het leveren van de informatie-

voorzieningsdiensten, waaronder het aansluiten van niet-geautomatiseerde / 

geautomatiseerde informatievoorziening op de bedrijfsdoelstellingen en het 

opstellen en beheer van het Informatiebeleidsplan en alle coördinerende 

activiteiten, die hieruit voortkomen om de vraagbehoefte van de organisatie in 

projectportfolio te ondervangen en de informatiehuishouding uit te bouwen conform 

referentiearchitectuur. Daarnaast het behandelen van wijzigingsaanvragen naar 

projectvoorstellen, het dagelijks beheer van de informatievoorziening in 

gebruikersondersteuning, beheer bedrijfsinformatie en operationele ICT-aansturing. 

En als laatste het voorzien van advies rondom informatie- en procesvraagstukken. 

 Personeel en organisatie is het beheer van alle gegevens, informatie en kennis 

over medewerkers, inclusief werving en selectie van nieuwe medewerkers, 

afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten, registratie en monitoren van 

ziekteverzuim en diverse andere activiteiten, zoals: training, carrièreplanning, 

beheer functiegebouw, salariëring, e.d. En de zorg voor welzijn van de 

medewerkers (anti RSI programmatuur, bijv. cursus Moeiteloos werken)    

 ICT is het onderhouden en vernieuwen van de infrastructuur en het 

applicatielandschap. Het afhandelen van incidenten. Het ontwerpen, beschrijven en 

plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie 

met de administratieve organisatie en de informatiearchitectuur. Beheer en 

coördinatie van alle gegevens, informatie, kennis, informatieresources en -middelen 

(bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen, –diensten, licenties en (GBA) 

autorisaties). 

 Documentaire Informatie Management / Voorziening (DIM/DIV) richt 

documentaire informatie op het beheren, archiveren, registreren, beschikbaar 

stellen en toegankelijk maken van documenten binnen de organisatie. 

 Inkoop en contracten is de inkoop, (aanbestedingen, regelgeving, leveranciers en 

contracten,) voorraadbeheer, contractbeheer, waaronder contractregistratie en 

periodieke leveranciersbeoordelingen.  

 Kwaliteit / Risicomanagement is het beschrijven van processen, het beschikbaar 

stellen van een kwaliteitshandboek, het uitvoeren van interne audits, het 

onderzoeken van ervaringen / tevredenheid van klanten, ketenpartners en 

medewerkers, het doen van risico analyses gericht op de werkprocessen, het 

jaarlijks beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ-norm). 

 Huisvesting is het beheer gebouw en inventaris. 

 Facilitair zijn contracten, bestellen van medische middelen, kantoorartikelen e.d. 

 Juridische zaken is de juridische ondersteuning t.a.v. bezwaarprocedures, 

klachtenafhandeling, opstellen van overeenkomsten e.d. 

 
5.2 Producten en diensten PURA 

PURA 1.0 beschrijft generiek door wie in de organisatie bepaalde werkprocessen worden 

uitgevoerd. Een generiek producten / dienstencatalogus Publieke Gezondheid bestaat (nog) 

niet. Het zorgt ervoor dat producten en diensten niet eenduidig zijn gedefinieerd en binnen 

de Publieke Gezondheid zijn afgestemd.  
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In het theoretisch kader (hoofdstuk 2.8.2) zijn de wettelijke taken benoemd, die voor álle 

GGD’en gelden. Het vraagt doorontwikkeling om tot generieke producten en diensten 

Publieke Gezondheid te komen. De aanzet tot een generiek producten / dienstencatalogus 

impliceert het standaardiseren van producten en diensten, zodat dit herkenbaar is binnen 

de Publieke Gezondheid. Wanneer iedere GGD zich herkent in de generieke bedrijfsfuncties 

en hoe die via generieke processen worden geoperationaliseerd, dan herkennen de klanten, 

bestuurders, gemeenten, ketenpartners en andere stakeholders de generieke output van de 

Publieke Gezondheid. Het onderscheidend verschil per organisatie binnen de Publieke 

Gezondheid dat gebaseerd is op de specifieke vraag uit diens regio zal daarom ook niet in 

een referentie architectuur worden omvat. De positie van deze unieke informatievoorziening 

kan wel opgenomen worden in de eigen bedrijfsarchitectuur. 

 

5.3 Bedrijfsprocesmodel PURA 

De bedrijfsprocessen van de PURA worden in figuur 21 gevisualiseerd. In het theoretisch 

kader (hoofdstuk 2.8.3) staan de algemene definities bij het bedrijfsprocesmodel. In dit 

hoofdstuk worden de toegepaste definities uitgelegd die horen bij PURA.  

 

5.3.1 Besturende processen 

De sturende processen zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieën: ‘strategie en organisatie 

ontwikkelen’, ‘meten en analyseren’ en ‘verbeteren. Hieronder volgt de duiding van de 

sturende bedrijfsprocessen binnen de PURA. 

Strategie en organisatie ontwikkelen 

 Strategie ontwikkelen is het bedenken van de wijze waarop de missie en 

doelstellingen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden. Hieronder valt ook 

de visie op de bedrijfsvoering, informatievoorziening, en informatiebeleid. 

 Opstellen meerjarenbeleidsplan is het door vertalen van het bestuursakkoord in 

een meerjarenbeleidsplan. Hierin wordt afgesproken welke programma’s nodig zijn 

voor het beleid en welke gevolgen dit heeft voor de financiën. Hierin worden ook 

meegenomen de resultaten uit monitoring en (risico)analyses als integraal 

onderdeel van het meerjarenbeleid. 

 Opstellen jaarplan is de concrete vertaling van het meerjarenbeleidsplan naar 

doelstellingen en activiteiten voor het komende jaar. Een in aantallen uitgewerkt 

plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leiding en controle. 

 Opstellen begroting is het ramen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor 

het komend jaar. 

 Ontwikkelen organisatie is het gepland veranderen van de organisatie met als 

doel de effectiviteit en / of de efficiency van de organisatie te verbeteren en 

daarmee de strategische doelen te kunnen realiseren. 

 Signaleren, adviseren en aanpak bepalen met partners is het aangaan en 

onderhouden van relaties met samenwerkingspartners. Dit proces richt zich vooral 

op de lange termijn. Dit gaat over afspraken die bijdragen aan de vorming van 

strategie en beleid. Het gaat hier vooral om de contacten op bestuurlijk niveau en 

vaak over meerdere beleidsterreinen (strategisch relatiebeheer). 
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Figuur 21 Bedrijfsprocessen PURA 
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Meten en analyseren  

 Monitoren geleverde prestaties is het waarnemen en verzamelen van informatie 

over de uitvoering van de processen en geleverde prestaties met als doel de 

processen te kunnen controleren en sturen. 

 Monitoren ontwikkelingen in maatschappij is het waarnemen en verzamelen 

van informatie over ontwikkelingen in de maatschappij met als doel inzicht te 

hebben in (ontwikkelingen in) de Publieke Gezondheid en de effecten van de 

werkzaamheden van organisaties binnen de Publieke Gezondheid. 

 Uitvoeren audits is het systematisch, onafhankelijk toetsen van de bedrijfsvoering 

en/of de resultaten van de bedrijfsvoering; aan vooraf bepaalde criteria. De intentie 

van een audit is om zwakheden en fouten aan te geven om de activiteiten te 

verbeteren en herhaling van de zwakheden te voorkomen. 

 Analyseren is het onderzoeken van waarnemingen en meetgegevens (o.a. via 

monitoring en audits) met als doel de resultaten te gebruiken voor het verbeteren 

van de bedrijfsvoering en/ of mee te nemen in contacten met relaties. 

 Verantwoording afleggen is het rechtvaardigen aan bestuur en gemeenschap de 

prestaties en effecten van het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette middelen.  

 

Verbeteren 

 Bijstellen plannen is op basis van o.a. de bevindingen in de processen van meten 

en analyseren bijstellen van meerjarenbeleidsplan en jaarplan. 

 Bijstellen begroting is op basis van bevindingen in de processen van meten en 

analyseren bijstellen van de begroting. 

 Innoveren en optimaliseren is het vernieuwen en optimaliseren van producten, 

diensten, middelen en/ of processen om a) de klanten beter van dienst te zijn;  b) 

te besparen; c) proactief te kunnen handelen in een steeds veranderende 

omgeving. Innoveren is dus niet iets eenmaligs, maar een integraal aspect van de 

bedrijfsvoering.  

 Kennismanagement Het managen van de productiefactor kennis met als doel het 

rendement en het plezier van deze productiefactor te verhogen. Voor organisaties 

binnen de Publieke Gezondheid met kenniswerkers als belangrijkste productiefactor 

is het uiterst belangrijk om continu proces van halen en brengen van kennis te 

bevorderen en faciliteren. 

5.3.2 Primaire processen  

Afhandelen (klant) contact, Voorbereiden, Uitvoeren individu, Collectief uitvoeren en 

evalueren vormen de vier belangrijke bouwstenen van de primaire bedrijfsprocessen binnen 

de PURA, die zijn toegelicht en omschreven in deze paragraaf.  

 

Afhandelen (klant) contact 

De afhandelen (klant) contact processen zijn opgedeeld in 2 processen, die de primaire 

processen in gang zetten. 

 Uitvoert intake is het aannemen van een vraag van een (of meerdere) cliënt-, 

partner-, leverancier-, afstemmingspartij. 
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 Ontvangen van meldingen/ signalen is de basis waarvan de primaire processen 

starten. Bijvoorbeeld een opdracht aannemen in het kader van preventief 

gezondheidsbeleid, een evenement, een crisisplan of vraag om advies van een 

individuele klant. 

 

Voorbereiden 

 Onderzoeken en monitoren risico’s is het verwerven van inzicht in de 

gezondheidssituatie en gezondheidsrisico’s van de bevolking. Dit op basis van 

epidemiologische analyses, het uitvoeren van doelgroepen onderzoek en periodieke 

gezondheidsonderzoeken. 

 Samenwerkingsafspraken maken is het proces dat zich richt op het maken van 

afspraken met ketenpartners over ieders bijdrage in de aanpak van bepaalde 

problemen en over de afstemming van werkwijzen. Het betreft afspraken over 

diverse zaken of fenomeengerichte aanpak. Er kan sprake zijn van gebieds- en / of 

thema gerelateerde verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking en rol- 

/ taakverdeling voor OGGZ, Zorg voor Jeugd, etc. (tactisch relatiebeheer). 

 Opleiden en oefenen is het opleiden en trainen van medewerkers met als doel zo 

goed mogelijk voorbereid te zijn op rampen, crises en grootschalige hulpverlening. 

 Plan maken is op basis van onderzoeken en resultaten van monitoring, en 

urgentiebepaling plannen maken om de gezondheid van inwoners te beschermen, 

te bewaken en te bevorderen. Bijvoorbeeld plannen voor wijkgericht werk, 

doelgroepgerichte aanpak, etc. 

 Resourceplanning is het plannen van de inzet van mensen en middelen van een 

organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. 

 

Uitvoert individu  

 Voorlichten & informeren is het overbrengen van gerichte informatie. Op basis 

van de intake of vraag gericht informeren van een cliënt. 

 Onderzoeken gezondheid individu is het onderzoeken van een individu om een 

beeld te vormen van diens gezondheid. Dit kan o.a. door onderzoeken tijdens 

spreekuur, bij periodieke gezondheidsonderzoeken van jeugd maar ook via 

andersoortige meldingen of vragen die een cliënt doet of stelt. 

 Zorgbehoefte bepalen is enerzijds subjectieve behoefte aan zorg bepalen volgens 

cliënt – ‘demands’ – en anderzijds bepalen van objectieve of geobjectiveerde 

behoefte aan zorg volgens een vastgestelde maatstaf – ‘needs’. 

 Zorgtoeleiden is ervoor zorgdragen dat het individu wordt doorgeleid naar de 

zorgverlener of instantie die passende zorg kan (doen) aanbieden. 

 Behandelen en verwijzen individu is uitvoering geven aan de zorgbehoefte van 

de cliënt. Daarbij wordt aan de hand van de bepaalde zorgbehoefte zo nodig een 

urgentiepaling gedaan wanneer meerdere behandelingen nodig zijn of wanneer 

doorverwijzing aan de orde is. 
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Uitvoeren collectief 
 Onderzoeken gezondheid collectief is het onderzoeken van de collectieve 

gezondheid van inwoners van het gebied door onder andere de 

gezondheidsmonitoren.  

 Risico-inventarisatie uitvoeren is het systematisch inventariseren van 

gezondheidsrisico’s. Dit geldt voor diverse doelgroepen en veelal over meerdere 

beleidsterreinen heen. 

 Adviseren over Publieke Gezondheid is het geven van advies aan gemeenten en 

inwoners en andere partners in de keten op het gebied van gezondheid en 

gezondheidsrisico’s. 

 Bevorderen gezondheid is het zorgen dat de gezondheid van mensen verbetert, 

door de omgeving gezonder te maken, door mensen te stimuleren tot gezond 

gedrag en door gezond gedrag gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het 

organiseren van gezondheidscampagnes op diverse terreinen. 

 Inspecteren is het nauwgezet onderzoeken of instellingen voldoen aan de normen, 

afspraken of wettelijke bepalingen. Onder andere organisaties in de kinderopvang, 

instellingskeukens, organisaties op het gebied van tattoo en piercing, evenementen. 

 Bestrijden risico’s & grote uitbraken is het adequaat handelen om risico’s 

preventief en curatief zoveel mogelijk te beperken. Preventie onder andere door 

ondersteuning en advisering te bieden bij evenementen met betrekking tot hygiëne 

en infectiepreventie aan organisaties van evenementen, betrokken gemeenten en 

GHOR. Curatief door bij uitbreken van besmettelijke ziekten adequaat te reageren 

om verdere besmetting en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen. 

Onderdeel van dit proces is ook het melden van grote uitbraken aan betreffende 

instanties. 

 

Evalueren 

 Klachtbehandeling is het in behandeling nemen van een klacht door deze te 

registeren en ervoor te zorgen dat de afhandeling wordt gewaarborgd. Door 

zorgvuldige bemiddeling bij klachten en met als doel het verbeteren van de 

dienstverlening. 

 Rapporteren en verantwoorden is het verslag doen van gebeurtenissen, de 

uitvoering van processen en zo nodig onderbouwd aangeven waarom de genomen 

besluiten of uitgevoerde acties gerechtvaardigd zijn. 

 Terugmelden aan instanties / ketenpartners is het aan de betreffende 

instanties / ketenpartners melden van constateringen tijdens uitvoering van 

primaire processen. Dit kan van belang zijn voor de collectieve gezondheid van 

inwoners van een gebied (bijvoorbeeld bij uitbraak besmettelijke ziekten) of voor 

individuen (denk bijvoorbeeld aan het melden van constateringen in het Zorg voor 

Jeugd systeem). 

 

5.3.3 Secundaire processen  

Nu worden de ondersteunende processen van de PURA beschreven en toegelicht in de 

serviceverlening van faciliteren, beheren en adviseren. 
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Faciliteren 

Contracteren personeel is het werven, inhuren, in dienst nemen en afscheid 

nemen van personeel. 

Inkopen en contracteren diensten en middelen is na het vergelijken van 

kwaliteit, prijs, leverings- en betalingsvoorwaarden van verschillende leveranciers 

komen tot afspraken met een of meerdere leveranciers. 

Beschikbaar stellen mensen en middelen is op basis van de resourceplanning 

zorgen dat de afgesproken en benodigde mensen en middelen bij uitvoering van de 

diverse processen beschikbaar zijn. 

Beheren 
 Opleiden en ontwikkelen personeel is het opstellen van het opleidingsbeleid van 

de organisatie. Daarin wordt op basis van de ontwikkelingen van de organisatie en 

het huidige opleidingsniveau van medewerkers de totale opleidingsbehoefte van de 

organisatie beschreven. Opstellen van jaarlijkse opleidingsplannen die passen 

binnen het opleidingsbeleid van de organisatie. 

 ICT is het zorg dragen voor de beschikbaarheid van ICT voorzieningen zodat de 

ondersteuning van de processen soepel verloopt. Hieronder valt ook het up to date 

houden en exploiteren van ICT-infrastructuren en –applicaties. 

 Kwaliteitszorg is het organiseren van maatregelen om ervoor te zorgen dat er 

wordt voldaan aan de behoefte en verwachtingen van de klant ten einde een goed 

kwaliteitssysteem te realiseren. Waarbij het kwaliteitssysteem gedefinieerd wordt 

als: “Samenhangend geheel van organisatiestructuren, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden, procedures, processen, voorzieningen en middelen dat 

nodig is voor het ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid, het bereiken van de 

vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen en het waarborgen van de kwaliteit van zorg.” 

 Informatievoorziening en Projecten is het beheren van het informatiebeleid, -

planning en -projecten voor bestaande en nieuwe informatievoorziening. 

 Administreren is het systematisch vastleggen beheren en onderhouden van 

gegevens conform de wettelijke kaders ten einde informatie te genereren, waarmee 

beslissingen genomen kunnen worden, verantwoording kan worden afgelegd of 

inzicht gegeven wordt over het functioneren. Omvat de gegevens ten behoeve van 

bijvoorbeeld inkoop, financiën en P&O, maar ook de EPD’s waarvoor de organisaties 

binnen de Publieke Gezondheid bronhouder zijn. 

 Gebouwen, wagens en voorraden is het toezicht houden op de kwaliteit van 

gebouwen, wagens en voorraden en zorgdragen voor het op peil blijven hiervan, 

zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. 

 Financiële stromen, betalen en innen is het zorgdragen voor een goed verloop 

van inkomende en uitgaande financiële stromen ten einde de bedrijfsvoering goed 

te laten verlopen. Ook valt hieronder een adequate registratie van de in- en 

uitgaande gelden. 

 Documentstromen en archief is het regelen en faciliteren van de wijze waarop 

de organisatie haar zakelijke documentstroom beheert en vastlegt. In het DSP, het 

Document Structuur Plan, wordt vastgelegd op welke wijze de toegankelijkheid van 
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archiefbescheiden is georganiseerd en op welke wijze archiefbescheiden zijn 

ingedeeld en gerangschikt. 

 

Adviseren 

 Adviseren over COPAFIJTH beleid, inzet en ontwikkeling is het gevraagd en 

ongevraagd advies geven. Dit op basis van verzamelde gegevens, analyse en 

onderzoek. Alsook het communiceren van de conclusie. Dit voor alle processen van 

de volgende taakgebieden: Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve 

organisatie, Financiën, Informatievoorziening & Inkoop, Juridisch, Technologie en 

Huisvesting (COPAFIJTH). 

 

 

6. Informatiearchitectuur 

 

Het definiëren van applicatieve functies is één van de eerste stappen bij het opstellen van 

een informatiearchitectuur. De meeste organisaties binnen de Publieke Gezondheid hebben 

nu een applicatielandschap met een zogenaamde ‘spaghettistructuur’. Op organische wijze 

zijn er steeds meer applicaties in gebruik genomen zonder dat is gekeken naar een logisch 

verband met het gebruik ervan binnen een specifiek toepassingsgebied in overeenstemming 

met een bedrijfsfunctie. In het bijzonder bij de regionalisering ontstaan er dubbelingen in 

functionaliteit omdat individuele GGD’en ieder hun eigen systemen hebben waarmee een 

applicatieve functie wordt ingevuld. Bovendien is er in dit proces vaak slechts in beperkte 

mate gekeken naar hergebruik van generieke functionaliteit en het generiek ter beschikking 

stellen van gegevens. 

 

De kracht van het benoemen van applicatieve functies ligt in de ontvlechting van de 

verschillende bedrijfsfuncties en is daarmee de basis voor eenduidig gebruik van 

functionaliteit, één van de inrichtingsprincipes van de NORA. Ook ligt dit aan de basis van 

een ander inrichtingsprincipe van de NORA, namelijk het hergebruik van gegevens. 

 

Een applicatielandschap geeft aan op welke wijze een applicatieve functie wordt ingevuld en 

welke relaties er tussen applicatieve functies zijn. Een applicatieve functie verbeeldt een 

samenhangende set functionaliteit, die geleverd dient te worden. Bijvoorbeeld een 

informatiesysteem (softwarepakket / applicatie) kan één of meerdere applicatieve functies 

bevatten. Iedere organisatie binnen de Publieke Gezondheid kan eigen informatiesystemen 

aanschaffen (zelf ontwikkelen of aankopen) om invulling te geven aan deze applicatieve 

functies.  

Applicatieve functies zeggen niet welke informatiesystemen een organisatie binnen de 

Publieke Gezondheid moet aanschaffen, maar wel welke functionaliteit via (delen van) 

informatiesystemen aanwezig moet zijn. Doordat op deze manier het applicatielandschap 

wordt ingericht, is het eenvoudiger om per bedrijfsfunctie de gebruikte informatiesystemen 

te vervangen of uit te besteden in overeenstemming met het gekozen veranderpad binnen  
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Figuur 22 De applicatieve functies van PURA 



 

 
 58 Publieke Gezondheid Referentie Architectuur 

 

de bedrijfsfunctie. Het verbinden van bedrijfsfuncties gebeurt door het beschrijven van 

processen. Op dezelfde manier worden applicatieve functies aan elkaar verbonden met 

informatiestromen (gegevensuitwisseling).  

 

6.1 Applicatieve functiemodel PURA 

In figuur 22 zijn de applicatieve functies van de Publieke Gezondheid getekend in relatie tot 

de bedrijfsfuncties. In het theoretisch kader (hoofdstuk 2.9.1) staan de algemene definities 

bij het applicatieve functiemodel. In dit hoofdstuk worden de toegepaste definities uitgelegd 

die horen bij PURA.  

 

6.1.1 Besturende applicatieve functies 

Deze geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf 

ontwikkelt. 

 Business Intelligence Monitoring is de functionaliteit waarmee gegevens worden 

geanalyseerd en de resultaten worden gepresenteerd in een zodanige vorm, dat het 

management wordt ondersteund bij de besturing van de organisatie en bij het 

afleggen van verantwoording over haar functioneren. Het gaat dus om het 

genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie ter ondersteuning van het 

besluitvormingsproces van het management of ten behoeve van landelijke 

statistieken (bijvoorbeeld CBS). 

 

6.1.2 Primaire applicatieve functies 

Hieronder zijn de applicatieve functies ondergebracht, waarbij externe relaties (zoals 

burgers, bedrijven, gemeenten, andere overheidsinstellingen, ketenpartners, bestuur) 

centraal staan. 

 Registratie intake is de functionaliteit voor de registratie van de 

(dienstverlenende) vragen van externe relaties o.a. E-formulieren. 

 Registratie melding is de functionaliteit voor de registratie van meldingen, 

bijvoorbeeld in het kader van infectieziekten of medische milieu kunde. 

 Registratie adviesaanvragen is de functionaliteit om adviesaanvragen te 

registreren, bijvoorbeeld adviesvragen van gemeenten. 

 Portaal is een omgeving, waarmee gerichte informatie gedeeld wordt met klanten 

zoals gemeenten en scholen, burgers en medewerkers. 

 Sociale media is een verzamelnaam voor alle functionaliteit, waarmee het 

mogelijk is om via internet informatie met elkaar te delen, te verbinden en te 

becommentariëren. 

 Afspraken met klanten is het plannen van afspraken met cliënten (van onder 

andere Reizigers, Jeugd en SOA), al dan niet via speciale afspraakportalen. 

 Projecten Administratie Systeem is de functionaliteit waarmee projecten worden 

beheersd, die voor of namens klanten worden uitgevoerd. 

 Roosterplanning is de functionaliteit om middelen, die binnen het primaire proces 

nodig zijn, zoals mensen, (vervoer)middelen, vergaderruimten etc. te plannen. 
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 Capaciteitsplanning is de functionaliteit om de beschikbare of benodigde 

capaciteit aan middelen af te stemmen met de werkvoorraad. 

 Relatiebeheer is de functionaliteit om relatiebeheerprocessen digitaal te 

ondersteunen. 

 

De applicatieve functies, die betrekking hebben op het feitelijke werk van de organisatie en 

een directe bijdrage leveren aan de producten en diensten van een organisatie zijn:  

 Cliëntdossiers ondersteunen het zorgproces door cliënt informatie in digitale vorm 

te bewaren en toegankelijk te maken. Binnen het PURA domein worden cliënt 

dossiers bijvoorbeeld ingezet voor Jeugdzorg, Reizigersadvisering en –vaccinatie, 

TBC, Forensische geneeskunde, Bemoeizorg en SOA. 

 Vragenlijst ondersteunt het verzamelen van gerichte informatie over een bepaalde 

doelgroep aan de hand van vragen. 

 Statistische analysetool ondersteunt de statistische analyse van verzamelde 

gegevens. 

 Visualisatie programmatuur ondersteunt presentatie van gegevens in een 

andere vorm dan tekst gepresenteerd worden, zoals via Google Maps, GIS of 

Dashboards. 

 Verwijsindex signaleert in een vroegtijdig stadium om problemen bij cliënten en 

vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Een voorbeeld is het systeem 

“Zorg voor Jeugd” in Brabant. 

 Signaleringssysteem om signalen (uit te samenleving) te registreren die actie 

(bijvoorbeeld beleidsadvies) behoeven. 

 Verwerking advisering SMA om gegevens/bevindingen rondom aanvragen 

Sociaal Medische Advisering vast te verwerken. 

 Meldingenafhandeling Milieu om gegevens rondom meldingen Medische 

Milieukunde te verwerken. 

 Voorraadsysteem binnen het PURA domein vooral voor het beheer van voorraden 

vaccins. 

 Clientvolgsysteem om de zorgactiviteiten en verwijzingen van cliënten (in de 

keten) vast te leggen. 

 Website Portals zijn één van de gebruikte middelen voor individuele en collectieve 

voorlichting. 

 Bibliotheeksysteem om voorlichtings- en/of boekmateriaal voor andere collega’s 

ter beschikking te stellen waarbij registratie- / uitlening worden beheerd. Als ook de 

ondersteuning van de uitleen leskisten aan relaties (scholen en kindercentra).  

 Projectbeheersing/Cursusadministratie wordt in het PURA-domein binnen de 

primaire functies vooral ingezet voor het beheer van projecten en het beheer van 

cursussen op het gebied van gezondheidsvoorlichting. 

 Samenwerkingsomgeving wordt ingezet bijvoorbeeld voor het delen van 

documenten, om organisatie overstijgende samenwerking (bijvoorbeeld ketens, 

netwerken) te ondersteunen. 
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 Verwerken inspecties om inspectiegegevens op het gebied van Technische 

Hygiëne te verwerken. 

 Forensisch Tijd- en verrichtingenregistratie is de functionaliteit om 

verrichtingen van forensisch specialisten vast te leggen. 

 Registratie en verwerking Ambulanceritten voor het vastleggen van patiënten 

gegevens tijdens ambulanceritten. 

 Navigatiesysteem om chauffeurs van ambulances te ondersteunen bij de 

navigatie. 

 Opleidingsregistratie om de opleidingen en oefeningen binnen de ambulancezorg 

te administreren. Deze administratie betreft zowel de inhoud (leerdoelen, etc.) als 

de logistiek (planning, inschrijving, etc.) van opleidingen en oefeningen. 

 E-learning om het leren zonder docent-, tijd- en plaatsonafhankelijk mogelijk te 

maken. 

 

6.1.3 Secundaire applicatieve functies 

Dit zijn de zogenaamde COPAFIJTH-functies. Deze functies ondersteunen de overige 

functies en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie 

zijn te herkennen.  

 Financiële administratie beheert en registreert budgetten, inkomsten, uitgaven 

en verplichtingen. 

 Verplichtingenregistratie voor vastlegging en beheer van financiële 

verplichtingen. 

 Salarisverwerking ondersteunt de verwerking van salaris en vergoedingen. 

Centraal hierin staan de geldende arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen. 

 Contentbeheer ondersteunt het beheer van web-, intranet-, extranetsites. 

 Documentair Structuur Plan (Wettelijk verplichte) functionaliteit voor het 

vastleggen van de informatiehuishouding van een ambtelijke organisatie. 

 Personeelsregistratie is de functionaliteit voor de registratie van 

personeelsgegevens, inclusief verlof, opleidingen, ziekteverzuim. 

 Ziekteverzuimregistratie voor de registratie van ziekteverzuim van 

medewerkers. 

 Tijdregistratie ondersteunt de registratie in tijdsbesteding van medewerkers. 

 Verlofregistratie om verlof van medewerkers te registreren.  

 Opleidingenregistratie om gevolgde opleidingen van medewerkers te registreren. 

 Servicemanagement ondersteunt het beheer van ITIL-servicemanagement 

processen (onder andere incidentbeheer, wijzigingsbeheer, probleembeheer). 

 Inkoopondersteuning ondersteunt de registratie van en afhandeling van 

inkoopopdrachten. 

 Contractmanagement ondersteunt het beheer van contracten. 

 Accomodatie beheer ondersteunt het beheer van de huisvesting. Deze 

functionaliteit omvat diverse aspecten van het beheer van de huisvesting zoals het 

beheersen van meldingen en vragen, beheersen van onderhoudsactiviteiten en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/COPAFIJTH
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registratie van de verschillende onderdelen van de huisvesting (zoals gebouwen, 

installaties, vergaderruimtes, meubilair, etc.). 

 Facilitair beheer ondersteunt facilitaire processen, zoals afhandeling meldingen, 

sleutelbeheer, ruimtebeheer, beheer facilitaire contracten. 

 Wagenparkbeheer ondersteunt het beheer van het wagenpark (vastlegging 

voertuigen, onderhoudsplanning, reparaties etc.) 

 Temperatuurbewaking om het temperatuurverloop van de inhoud van 

vaccinkoelkasten te bewaken. 

 Documentmanagement ondersteunt beheren van documenten en archieven 

(records) elektronisch die worden opgeslagen en geraadpleegd. 

 Zaakregistratie- en beheer ondersteunen Zaakregistratie- en beheer: 

Functionaliteit voor digitale ondersteuning van zaakgericht werken. 

 Postverwerking voor verwerking van in- en uitgaande post. 

 Procesmodellering ondersteunt procesgerichte bedrijfsvoering, zoals workflow 

ondersteuning, procesmodellering, procesauditing en dergelijke. 

 Klachtenregistratie kan leiden tot aanpassing van beleid of protocollen.  

 

6.1.4 Data applicatieve functies 

Basisregistraties en kernregistraties zijn gegevensgroepen van de Publieke Gezondheid, 

onderverdeeld naar basisregistraties, externe gegevensbronnen, eigen kernregistraties en 

interne gegevensbronnen. Om haar werk te doen, heeft de overheid gegevens nodig die 

zijn vastgelegd in 30.000 verschillende systemen. Basisregistraties zorgen ervoor dat 

gegevens minder versnipperd en eenvoudiger beschikbaar zijn. Steeds alle gegevens die bij 

elkaar horen op één plek verzamelen – dat is in essentie een basisregistratie. Uiteindelijk 

zullen losse basisregistraties gaan functioneren als één logisch, samenhangend geheel: het 

Stelsel van Basisregistraties. Dit stelsel zorgt dat bij het beantwoorden van een vraag of 

het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties 

bij elkaar kunnen komen.  

 
De Publieke Gezondheid heeft binnen de overheid de verplichting de basisregistraties te 

gebruiken, maar kent ook eigen registraties (ook wel kernregistraties) waarin informatie 

verzameld wordt, die van essentieel belang is voor de uitvoering van een goede 

bedrijfsvoering. De organisaties binnen de Publieke Gezondheid moeten zorgen voor een 

goede aansluiting van de basisregistraties op deze kernregistraties. 

 Basisregistraties zijn bij wet vastgelegd en overheidsorganisaties zijn of worden 

verplicht ze te gebruiken, afhankelijk van het ontwikkelstadium van de 

basisregistratie. Er zijn dertien basisregistraties waarbij de relevantie voor PURA is 

opgenomen: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Leerplicht 

en Schoolgegevens (DUO); Registratie Niet-Ingezetenen (RNI); Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG), Handelsregister (NHR). 

 Externe gegevensbronnen gaan om externe gegevens, die niet vervat zijn in het 

Stelsel van Basisregistraties. Hierbij valt te denken aan informatie over monitor-

informatie, kind dossier en dergelijke. In de verdere ontwikkeling van PURA zal 
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worden gekeken naar het generieke informatiemodel. Op basis hiervan kan ook 

worden geïnventariseerd welke externe gegevensbronnen noodzakelijk zijn. 

 Eigen kernregistraties zijn interne gegevensverzamelingen, die voor meervoudig 

gebruik in aanmerking komen. Deze gegevens worden gebruikt in verschillende 

applicatieve functies. Door verwijzing naar een gegeven uit een kernregistratie 

kunnen verschillende applicatieve functies aan elkaar worden gerelateerd. 

 Interne gegevensbronnen gaan over de data, die wordt vastgelegd in de 

processystemen. Bij deze gegevens wordt meervoudig gebruik niet ondersteund. De 

vastgelegde data is dus zeer specifiek voor een bepaalde bedrijfsfunctie. 

 
6.2 Berichtengegevens en Informatie-uitwisseling PURA 

In het theoretisch kader (hoofdstuk 2.9.2) is de gelaagdheid van informatiestroom uiteen 

gezet in de verschillende inhoudelijke-, logistieke- en transportfuncties, die bij informatie-

uitwisseling zijn betrokken. Het bericht zelf dat door de informatiestroom tussen 

ketenpartners reist, heeft zelf 3 niveaus waarover afspraken kunnen worden gemaakt bij 

informatie-uitwisseling.  

o Organisatorisch: afspraken over regelgeving, bedrijfsprocessen en 

uitvraagmomenten;  

o Semantisch: afspraken over de betekenis van de gegevens;  

o Technisch: afspraken over transport en logistiek van de uitwisseling. 

 

Deze afspraken leiden tot gestandaarde manier van berichtenopbouw. Het bericht kan al 

worden verstuurd als niet alle laag gestandaardiseerde afspraken kent. Bijvoorbeeld als de 

transport- en logistiek laag zijn vastgelegd, dan kan het organisatorische niveau altijd nog 

worden ingevuld. In de praktijk is de organisatorische laag de meest complexe laag om 

gestandaardiseerd te krijgen in een referentie architectuur.  

  

Onafhankelijk van het standaardisatieproces in informatie-uitwisselingen dient ook de 

standaardisatie in gegevensbeheer verder te worden ontwikkelend. Gegevensbeheer over 

wat de eenduidige betekenis is van diverse gegevensverzamelingen, de taal, het type 

informatieobject en welke weging deze betekenis hebben. 

 

Daarbij is wederom ook het gebruik van bestaande overheids- en zorgstandaarden 

essentieel om uiteindelijk te kunnen beschikken over de juiste datakwaliteit binnen de 

sectorspecifieke inhoudelijke keten als over ketens heen om branche brede samengestelde 

gegevens te kunnen genereren voor analyse en rapportage. Zie de bijlage voor de 

impressie wat er aan standaarden al bestaan over de inhoudelijke taal. Het realiseren van 

dataverwerking binnen de Publieke Gezondheid is randvoorwaardelijk vereist en heeft in 

PURA 2.0 verdere detailuitwerking nodig.  
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7. Toekomstige ontwikkelingen 

 

Voor u ligt PURA 1.0. De klus is echter nog niet af. De 6 producten (contextdiagram, 

principes, bedrijfsfuncties, bedrijfsprocessen, applicatieve functies en informatie-

uitwisseling) geven een gemeenschappelijk beeld van hoe organisaties binnen de Publieke 

Gezondheid in elkaar blijken te zitten. In 2014 dient PURA 2.0 door te ontwikkelen. In 

versie 2.0 dient aanvullend aandacht te worden besteed aan het gegevenslandschap, de 

basisregistraties, de koppelvlakken, semantiek en standaarden. Het realiseren van die 

toekomst is gerelateerd aan concrete projecten en ontwikkelingen in en rond het domein 

van de Publieke Gezondheid en informatievoorziening. De PURA staat dan ook niet op zich 

en dient in samenhang gezien te worden met deze ontwikkelingen.  

 

Individualisering & digitalisering 

De rol van inwoners verandert dankzij de mogelijkheden om te beschikken over informatie. 

Men is beter voorbereid, doordat informatie over dienstverlening, rechten en plichten goed 

toegankelijk zijn. In het kader van de visie 'Digitale Overheid 2017' en gedwongen door 

bezuinigingen bij gemeenten zullen GGD’en hun dienstverlening efficiënter aan te bieden, 

waarbij het digitale kanaal steeds vaker wordt ingezet. 

Hierdoor worden cliënten ook gedwongen producten en diensten digitaal voor te bereiden. 

De relatie met de professional krijgt hierdoor een meer gelijkwaardig karakter; in plaats 

van een groot niveauverschil in kennis kan er nu een discussie plaatsvinden. Hoewel dit een 

verandering is in de cultuur van professionals kan dit leiden tot een verbetering van de 

kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening. 

Niet alleen cliënten hebben toegang tot nieuwe informatie, ook professionals krijgen 

informatie sneller en uit meer bronnen. Het is cruciaal om de informatie in de juiste context 

te plaatsen, zodat professionals in uitvoering van de dienstverlening op de hoogte zijn van 

de laatste ontwikkelingen en beleid. 

De digitalisering kan processen versnellen, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen en 

maakt de dienstverlening transparanter. 

 

Ketensamenwerking 

De organisaties binnen de Publieke Gezondheid zijn in veel gevallen onderdeel van een 

grotere keten, waarbij de rol in de keten verschillend kan zijn. Als opdrachtgever, 

subsidieverstrekker of coördinator zijn de organisaties binnen de Publieke Gezondheid de 

spil in het web van de ketenpartners, in andere gevallen zijn de organisaties binnen de 

Publieke Gezondheid één van de schakels in de keten. 

Er dient onderscheid te zijn in twee typen ketens op hoofdniveau:  

 lineaire ketens, die een duidelijk beginpunt hebben en een eindproduct opleveren 

en rollen voor alle partners helder zijn.  

 Netwerken, waarbij geen duidelijk begin- en eindpunten zijn te onderscheiden en de 

rollen die ketenpartners vervullen kunnen per casus verschillen. 

De gevolgen hiervan zijn dat voor een afdeling of proces het doel kan verschuiven en de 

strategie moet worden aangepast. Processen moeten worden geoptimaliseerd in de lijn van 
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de keten en er moeten afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden over 

informatie(objecten) en het uitwisselen daarvan. 

 

Regionale en landelijke samenwerking 

Waar voorheen elke GGD op zoek ging naar een oplossing voor hun eigen proces, is steeds 

vaker zichtbaar dat er samenwerkingsverbanden worden aangegaan op verschillende 

niveaus. Organisaties binnen de Publieke Gezondheid erkennen steeds vaker dat er een 

grote gemeenschappelijke deler is. Deze gemeenschappelijkheid kan verder worden 

gestandaardiseerd, waardoor een eenduidiger dienstverlening en ondersteuning wordt 

aangeboden. Absolute voorwaarde voor een effectieve informatievoorziening is dat er 

overeenstemming is over het standaard producten, het proces en de exploitatie van de 

informatievoorziening. 

 

Een belangrijk gevolg is dat de exploitatie efficiënter wordt, zonder dat het ten koste gaat 

van de lokale variatie op de standaard dienstverlening. Het leidt uiteindelijk ook tot een 

eenduidige samenhang in de informatievoorziening waardoor benchmarking, data analyse 

en verantwoording worden vergemakkelijkt. 

 

 
8. Vervolgstappen en Aanbevelingen  

 

De eerste versie van PURA is opgesteld door de werkgroep van 7 GGD'en plus de 

reviewgroep van nog eens 8 GGD’en. Iedereen binnen deze groep onderschrijft het belang 

van de referentie architectuur en dat PURA 1.0 direct praktisch bruikbaar is.  

 

Samenwerken in de operatie met andere GGD’en naar gedeelde opdrachtgevers of klanten 

toe gaan over het niveau van producten en diensten. Dit betekent voorwaardelijk dat 

standaarden pas echt vorm kunnen krijgen waar overeenstemming is in de producten en 

diensten. Om de samenhang tussen functies, processen en organisatie vorm te geven en te 

organiseren zal in de praktijk de focus komen te liggen bij het identificeren van processen 

en het verkrijgen van draagvlak voor werken en denken vanuit processen: de eerste fase 

naar een procesgerichte organisatie. PURA 2.0 dient zaak- en procesgericht werken verder 

te ontwikkelen in hoe zaken die de gemeente of regiogrens overschrijden moeten worden 

vastgelegd en hoe generieke zaken Publieke Gezondheid laat aansluiten op andere 

taakgebieden bijvoorbeeld op de gemeentelijke zaken. En niet te vergeten kunnen de 

gemeentelijke GGD’en zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen met PURA 2.0 

zichzelf nog beter positioneren en verbinden met de gemeentelijke informatievoorziening.  

 

Daarnaast zullen onderwerpen als standaarden voor berichten, documenten, geo- 

informatie, metadata, semantiek verdere uitwerking nodig hebben. Bijvoorbeeld het 

concreet uitwerken van het principe Eenmalige uitvraag van Klantgegevens met het oog op 

meer klantgerichtheid. Tegelijkertijd brengt dit ook een grote I&A uitdaging met zich mee 

zolang verschillende in gebruik zijnde applicaties als een spaghetti -structuur zijn geordend 
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en de GBA autorisaties waarvan de gegevens uitsluitend voor de genoemde taak gebruikt 

mogen worden. Vereenvoudiging naar een (meer) gestandaardiseerde applicatielandschap 

met gestandaardiseerde diensten dienen de toegang tot de diverse databases 

randvoorwaardelijk te ontsluiten. In relatie tot de verwachtingen richting leveranciers over 

verdieping van PURA is het van belang de referentie architectuur uit te bereiden met onder 

andere generiek informatiemodel en het nut en noodzaak van collectief 

leveranciersmanagement. 

 

Samenwerking – kennisuitwisseling - binnen en buiten de Publieke Gezondheid gaat 

meestal samen met gegevensuitwisseling en gezamenlijk systeemgebruik via webbased 

oplossingen die internetontsluiting vereisen. Hierdoor is Beveiliging & Privacy een belangrijk 

thema. PURA 2.0 zou met de generieke dimensie Beveiliging & Privacy kunnen opleveren 

dat GGD’en meer gaan samenwerken op het gebied van informatiebeveiliging door 

gezamenlijk beleid te ontwikkelingen, risico-inventarisatie opstellen, bewustwording 

bevorderen over de gegevensverzamelingen die tijdens het uitvoeren van een proces 

worden gevuld. Iedere GGD kan deze zaken (zelf of samen) uitvoeren.  

 

De andere generieke dimensie Beheer is ten tijde van schrijven PURA 1.0 nog niet belegd. 

Het is belangrijk voor de doorontwikkeling van PURA 2.0 dat een landelijke 

overleginfrastructuur is geborgd. In deze overleginfrastructuur is de strategisch bestuurlijke 

rol van DPG-en verbonden met de regionale sturende rol van managers en lokale 

uitvoerende eindverantwoordelijken van informatie- en procesmanagement, architecten en 

inhoudelijk specialisten. 

 

Alle betrokkenen bij PURA 1.0 hebben de intentie om de doorontwikkeling naar PURA 2.0 

met zoveel mogelijk andere GGD'en en GHOR verder vorm te geven en op deze manier 

verder te komen tot standaardisatie binnen de Publieke Gezondheid. Het is een waardevol 

instrument bij de inrichting van een informatiehuishouding en uitwisseling tussen 

verschillende partijen. Bovendien brengt de toepassing van PURA 2.0 verbeterde 

informatieoplossingen voort, waardoor de Publieke Gezondheid op haar beurt steeds beter 

in staat is klantgerichte informatie en diensten te leveren aan haar omgeving. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Nictiz overzicht 

Onderstaand overzicht geeft de standaarden in de zorg weer. Deze zijn vastgelegd door 

Nictiz en waar PURA zich aan moet relateren. Deze opsomming is niet uitputtend en zal 

voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het Nictiz heeft een overzicht die veel 

aspecten belichten, die zijn samengevat in onderstaand overzicht  

Bron: http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Overzicht-standaarden.  

 

Standaard Wiki- 

pedia 

Beschrijving Beheerder PURA 

Relevantie 

TERMINOLOGIE 

GMDN 

 

Global Medical Device Nomenclature is een 

systeem van generieke beschrijvingen van 

medische hulpmiddelen 

GMDN 

Agency  

 

PALGA-

thesaurus  

 Een combinatie van pathologische diagnosetermen 

(lokalisatie, verkrijgingstechniek, afwijking) 

Stichting 

Palga 

 

Radlex  Een compleet lexicon voor gestandaardiseerde 

radiologische informatiebronnen 

RSNA   

SNOMED CT  

 

Een internationale, medische 

terminologieterminologie en bevat een grote 

verzameling standaardtermen met hun 

synoniemen 

Nictiz  

CLASSIFICATIE 

ATC  

 

Een Anatomisch Therapeutisch Chemisch 

Classificatie met gedefinieerde dagdoses 

WHO-FIC   

CLIQ   Cliq is een classificatie voor hulpmiddelen. Cliq 

ondersteunt het keuzeproces om een hulpmiddel 

te kiezen voor een bepaald probleem bij een 

patiënt 

Vektis  

DBC-tabellen 

 

Diagnose Behandel Combinaties voor 

ziekenhuizen, GGZ, forensische zorg en 

geriatrische revalidatiezorg. Zorgaanbieders 

nemen de DBC-tabellen op in hun ICT-systemen 

en gebruiken ze voor het registreren en declareren 

van de door hun geleverde zorg. Ook 

zorgverzekeraars gebruiken de tabellen voor het 

verwerken van declaraties. 

 

DBC 

Onderhoud  
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http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Overzicht-standaarden
http://www.gmdnagency.org/Info.aspx?pageid=2
http://www.gmdnagency.org/
http://www.gmdnagency.org/
http://www.palga.nl/
http://www.palga.nl/
http://www.palga.nl/
http://www.palga.nl/
http://www.rsna.org/RadLex.aspx
http://www.rsna.org/
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/SNOMED-CT
http://www.nictiz.nl/
http://www.whocc.no/
http://www.rivm.nl/who-fic/indexned.html
http://www.vektis.nl/index.php/nieuws/productnieuws/298-cliq-classificatie-implementeer-qualiteit
http://www.vektis.nl/
http://www.dbconderhoud.nl/
http://www.dbconderhoud.nl/
http://www.dbconderhoud.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Medical_Device_Nomenclature
http://nl.wikipedia.org/wiki/SNOMED_CT
http://nl.wikipedia.org/wiki/ATC/DDD-classificatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dbc
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pedia Relevantie 

Diagnosethes

aurus  

 Een verzameling van diagnosen voor Nederlandse 

ziekenhuizen 

DHD  

DSM 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders: handboek voor diagnose en statistiek 

van psychische aandoeningen 

American 

Psychiatric 

Association 

 

G-Standaard 

 

Een databank die op geïntegreerde wijze het 

voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en 

vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De 

databank bevat hiervoor relevante gegevens over 

zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn 

bij apotheken en zorginstellingen 

Z-Index   

HIS-tabellen 

 

Gestandaardiseerde gegevens om binnen een 

Huisarts Informatie Systeem (HIS) te gebruiken 

NHG   

ICD-10 

 

Het internationaal gestandaardiseerde 

classificatiesysteem van diagnosen 

RIVM   

ICD9-DE  

 

De ICD-9 DE is een classificatie gebaseerd op de 

CvZ (Classificatie van Ziekten: de Nederlandse 

vertaling van de ICD-9 CM), met daarin 

opgenomen conversietabellen naar de CvZ en de 

diagnosecomponent van de DBC-typeringslijsten 

DHD  

ICECI  

 

Een internationale classificatie van uitwendige 

oorzaken van letsels 

RIVM   

ICF  

 

Een classificatie waarmee het mogelijk is het 

functioneren van de mens en de eventuele 

problemen die daarbij worden ervaren te 

beschrijven 

RIVM   

ICF-CY  

 

Een classificatie waarmee het mogelijk is hoe 

kinderen en jongeren omgaan met hun 

gezondheidstoestand te beschrijven 

RIVM   

ICPC  

 

Een classificatie voor het coderen en classificeren 

van klachten, symptomen en aandoeningen in de 

huisartspraktijk 

WONCA   

ISO9999   Deze internationale norm bevat een classificatie 

van hulpmiddelen, speciaal vervaardigd of 

algemeen verkrijgbaar, voor mensen met 

functioneringsproblemen 

NEN   

LOINC  

 

Codestelsel om concepten te standaardiseren van 

laboratoriumaanvragen, -uitslagen en klinische 

begrippen 

Regenstrief 

Instituut  
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http://www.dutchhospitaldata.nl/codebeheer/diagnosen/Paginas/default.aspx
http://www.dutchhospitaldata.nl/codebeheer/diagnosen/Paginas/default.aspx
http://www.dutchhospitaldata.nl/
http://www.psych.org/practice/dsm
http://www.psych.org/
http://www.psych.org/
http://www.psych.org/
http://www.z-index.nl/g-standaard
http://www.z-index.nl/
https://www.nhg.org/themas/artikelen/his-tabellen
http://www.nhg.org/
http://www.rivm.nl/who-fic/ICD.htm
http://www.rivm.nl/
http://www.cbv.nl/classificatie/icd9de.html
http://www.dutchhospitaldata.nl/
http://www.rivm.nl/who-fic/ICECI.htm
http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm
http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/who-fic/icf-cy.htm
http://www.rivm.nl/
http://www.ph3c.org/4daction/w3_CatVisu/en/icpc.html?wCatIDAdmin=1106
http://www.who.int/
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-99992011-nl.htm
http://www.nen.nl/
http://www.loinc.org/
http://www.loinc.org/
http://www.loinc.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://nl.wikipedia.org/wiki/G-Standaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/NHG-standaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Statistical_Classification_of_Diseases_and_Related_Health_Problems
http://nl.wikipedia.org/wiki/ICD-9
http://en.wikipedia.org/wiki/ICECI
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Functioning,_Disability_and_Health
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Classification_of_Primary_Care
http://en.wikipedia.org/wiki/LOINC
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pedia Relevantie 

NANDA  

 

North American Nursing Diagnoses Association: 

een classificatie van verpleegkundige diagnosen 

Nanda 

International  

 

NIC  

 

Nursing Intervention Classification: een 

classificatie van verpleegkundige interventies 

University of 

IOWA  

 

NOC  

 

Nursing Outcome Classification: een classificatie 

van verpleegkundige resultaten 

University of 

IOWA  

 

OMAHA  

 

Het systeem biedt een structuur om bij een cliënt 

problemen,  onderzoeken, problemen, interventies 

en resultaten te documenteren 

The Omaha 

System 

 

 CODESTELSEL 

CBV-Bestand  Een registratiesysteem voor verrichtingen DHD  

ISO 3166-1 

 

Internationale standaard voor landcodes ISO Health 

informatics 

 

Landelijke 

Tabellen 

 Coderingslijsten van het Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens 

BPRBZK   

Landentabel  Identificatie van een (historisch/actueel) land of 

gebiedsdeel 

Vektis  

REGISTER  

AGB-code  Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-

Zorgverleners) is een register waarin gegevens 

van zorgverleners in Nederland worden 

vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een 

unieke codering, de AGB-code 

Vektis  

BIG-register 

 

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-

register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid 

over de bevoegdheid van een zorgverlener 

CIBG   

BSN  

 

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek 

persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven 

staat in de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA) 

CIBG   

UZI-register 

 

Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register 

(UZI-register) is de organisatie die de unieke 

identificatie van zorgaanbieders en 

indicatieorganen in het elektronisch verkeer 

mogelijk maakt 

CIBG   

UZOVI-

register 

 Het Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie Register 

(UZOVI-register) is de organisatie die de unieke 

identificatie van zorgverzekeraars vaststelt 

Vektis  
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http://nandanl.wordpress.com/2013/04/29/nanda-i/
http://www.nanda.org/
http://www.nanda.org/
http://www.nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-interventions-classification-overview
http://www.nursing.uiowa.edu/
http://www.nursing.uiowa.edu/
http://www.nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-outcomes-classification-overview
http://www.nursing.uiowa.edu/
http://www.nursing.uiowa.edu/
http://omahasystem.org/
http://omahasystem.org/
http://omahasystem.org/
http://www.dutchhospitaldata.nl/codebeheer/verrichtingen/Paginas/default.aspx
http://www.dutchhospitaldata.nl/
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.bprbzk.nl/content.jsp?objectid=4786
http://www.bprbzk.nl/content.jsp?objectid=4786
http://www.bprbzk.nl/
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD032&Co_Or_Code=NEN
http://www.vektis.nl/
http://www.agbcode.nl/
http://www.vektis.nl/
http://www.bigregister.nl/
http://www.cibg.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn
http://www.cibg.nl/
http://www.uziregister.nl/
http://www.cibg.nl/
http://uzovi.vektis.nl/
http://uzovi.vektis.nl/
http://www.vektis.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/NANDA_International
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nursing_Interventions_Classification
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nursing_Outcomes_Classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_System
http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/BIG-register
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerservicenummer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Unieke_Zorgverlener_Identificatienummer


 

 
 71 Publieke Gezondheid Referentie Architectuur 

 

pedia Relevantie 

Zorgregister  Register voor zorgaanbieders en zorginstellingen. 

Deze registratie ondersteunt de toezichtstaak van 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

CIBG   

STRUCTUUR- en COMMUNICATIESTANDAARD 

CCR  

 

‘Continuity of Care Record’ is een dataset met 

kerngegevens van een patiënt dat beschikbaar 

gesteld kan worden voor andere zorgverleners in 

de keten 

ASTM   

Continua 

Health 

Alliance 

 Continua Health Alliance ontwikkelt 

interoperabiliteitsprofielen voor persoonlijke 

gezondheidstoepassingen 

Continua 

Health 

Alliance 

 

DICOM  

 

Digital Imaging and Communications in Medicine 

(DICOM) en is ontwikkeld om communicatie van 

digitale beelden tussen verschillende applicaties 

mogelijk te maken 

MITA   

EDIFACT  

 

Electronic Data Interchange For Administration, 

Commerce and Transport heeft als doel berichten 

te definiëren 

Nictiz  

GS1  

 

Global Standards One (GS1)-standaarden worden 

ingezet in de logistieke keten 

GS1  

HL7  

 

Health Level Seven: standaard voor elektronische 

uitwisseling van medische, financiële en 

administratieve gegevens tussen 

zorginformatiesystemen 

HL7-

Nederland 

 

IHE  

 

Integrating the Healthcare Enterprise ontwikkelt 

integratieprofielen voor gebruik van gevestigde 

standaarden om specifieke klinische behoeften in 

te vullen 

IHE-

Nederland 

 

NTA 7508   Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 

beschrijft de informatie- en berichtstructuur rond 

ondersteunend medisch onderzoek alsmede de 

bijbehorende terminologie in de vorm van 

vocabulaires, terminologie- en codestelsels. 

NEN   

NTA 8023   Informatiearchitectuur in de jeugdsector: 

Deel 0: Algemene bepalingen 

Deel 1: Landelijke verwijsindex risicojongeren 

Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV) 

NEN   

WESP   Webapplicatie Externe Integratie  

standaardisatieproducten 

Vektis  
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http://www.zorgregister.nl/
http://www.cibg.nl/
https://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Eenheid-van-Taal/CCR/CCD
http://www.astm.org/
http://www.continuaalliance.org/node/116
http://www.continuaalliance.org/node/116
http://www.continuaalliance.org/node/116
http://www.continuaalliance.org/
http://www.continuaalliance.org/
http://www.continuaalliance.org/
http://medical.nema.org/
http://www.medicalimaging.org/
https://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Edifact
http://www.nictiz.nl/
http://www.gs1.nl/samenzorgen/
http://www.gs1.nl/
http://www.hl7.nl/
http://www.hl7.nl/
http://www.hl7.nl/
http://www.ihe-nl.org/
http://www.ihe-nl.org/
http://www.ihe-nl.org/
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-75082012-nl.htm
http://www.nen.nl/
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-802302010-nl.htm
http://www.nen.nl/
http://ei.vektis.nl/
http://www.vektis.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_Care_Record
http://nl.wikipedia.org/wiki/DICOM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange_For_Administration,_Commerce_and_Transport
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/nl.wikipedia.org/wiki/GS1
http://nl.wikipedia.org/wiki/HL7
http://nl.wikipedia.org/wiki/IHE
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pedia Relevantie 
INFORMATIESTANDAARD 

Dataset  In een dataset zijn definities van de gegevens 

vastgelegd die in een bepaald zorgproces, of 

binnen een specifiek vakgebied worden 

geregistreerd of uitgewisseld. Deze definities zijn 

niet-technisch van aard en worden bepaald door 

de gebruikers van ICT-systemen, zorgverleners en 

patiënten. 

Nictiz  

DCM 

 

Detailed Clinical Models is een standaard voor het 

beschrijven van medische informatie om tot 

digitale gegevensvastlegging te komen 

Nictiz  

EN ISO 13606  

 

EN ISO 13606 heeft als doel om semantische 

interoperabiliteit te realiseren bij de uitwisseling 

van medische patiëntgegevens 

openEHR  

LBZ   Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg heeft als 

doel het verstrekken van informatie over 

ziekenhuiszorg die toegepast kan worden bij de 

bedrijfsvoering in de ziekenhuizen, het 

benchmarken mogelijk maakt evenals het 

monitoren van zorgproductie en de 

gezondheidstoestand van de bevolking 

DHD  

POCT 1-A  

 

Point of Care (lab)-testen CIC   

NETWERK 

AORTA  

 

AORTA is een infrastructuur voor elektronische 

uitwisseling van medische gegevens tussen 

zorgverleners die gezamenlijk betrokken zijn bij de 

behandeling van patiënten 

Stichting 

VZVZ 

Servicecentru

m 

 

AZR   De AWBZ-brede Zorgregistratie is een systematiek 

voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de 

AWBZ-keten 

CVZ   

OZIS  

 

Open Zorg Informatie Systeem: standaarden voor 

elektronische gegevensuitwisseling 

Stichting 

OZIS  

 

Zorgmail  Met de elektronische berichtendienst ZorgMail kan 

iedere deelnemer met elke andere deelnemer 

binnen ZorgMail elektronisch communiceren 

E.Novation  

http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Eenheid-van-Taal/Datasets
http://www.nictiz.nl/
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Eenheid-van-Taal/Detailed-Clinical-Models
http://www.nictiz.nl/
http://www.en13606.org/the-ceniso-en13606-standard
http://www.en13606.org/
http://www.dutchhospitaldata.nl/lbz/datamodel/Paginas/default.aspx
http://www.dutchhospitaldata.nl/
http://www.pointofcare.net/NewsmakersCICStandards.htm
http://www.pointofcare.net/NewsmakersCICStandards.htm
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/AORTA
http://www.vzvz.nl/
http://www.vzvz.nl/
http://www.vzvz.nl/
http://www.vzvz.nl/
http://www.zorgregistratie.nl/
http://www.cvz.nl/
http://www.ozis.nl/
http://www.ozis.nl/
http://www.ozis.nl/
http://www.enovation.nl/index.php/diensten/secure-messaging/zorgmail
http://www.enovation.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Detailed_Clinical_Model
http://nl.wikipedia.org/wiki/EN_13606
http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/de.wikipedia.org/wiki/POCT1-A
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aorta_(nationale_infrastructuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/OZIS
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Bijlage 2: Berichtenuitwisseling binnen de overheid: StUF 

 

StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens 

tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen 

overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeente brede 

informatieketens en -functionaliteit.  

In deze standaard is de betekenis, syntax en structuur van gemeenschappelijke informatie 

van de overheid beschreven. StUF is beschreven in XML. XML maakt het de systemen 

makkelijk data te genereren en te lezen en zorgt voor eenduidige datastructuur. XML 

voorkomt veel voorkomende valkuilen bij taalontwerp, is uitbreidbaar, 

platformonafhankelijk en ondersteunt internationalisatie en lokalisatie. StUF is gebaseerd 

op geaccepteerde internetstandaarden zoals WSDL, SOAP, HTTP en TCP/IP. 

De StUF standaard is een familie die bestaat uit meerdere onderdelen die logisch met 

elkaar samenhangen. Door deze familiestructuur heeft StUF binnen de overheid een breed 

toepassings- en werkingsgebied. StUF wordt gebruikt voor het uitwisselen en opvragen van 

gegevens uit verschillende landelijke basisregistraties en landelijke voorzieningen, 

verschillende sectorale ketens en voor binnengemeentelijke integratiedoeleinden. Voor deze 

verschillende verwerkingsgebieden zijn binnen de StUF familie verschillende 

berichtenspecificaties vastgelegd. Deze specificaties worden door KING (Kwaliteit Instituut 

Nederlandse Gemeenten) onderhouden en beheerd. 

 

StUF heeft de nationale status gekregen doordat het College Standaardisatie de standaard 

heeft toegevoegd aan de lijst van Open Standaarden. Door opname op deze lijst wordt het 

gebruik van deze standaard, waarvoor het principe ‘comply or explain’ geldt, binnen de 

overheid gestimuleerd. Het is een stimulans voor leveranciers om de standaarden zoals 

StUF in te bouwen in hun softwareproducten. Daarnaast vergemakkelijkt StUF de 

aansluiting van diverse landelijke voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de landelijke 
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voorzieningen voor de BAG (Basisregistratie Adressen Gebouwen) en de GBA 

(Gemeentelijke Basis Administratie). StUF maakt deel uit van de Gemeentelijke Model 

Architectuur (GEMMA), waar de standaard wordt gebruikt om het gegevens- en 

zakenmagazijn in de midoffice te ontsluiten. Voor de Publieke Gezondheid is het dan ook 

noodzakelijk om bij informatie-uitwisseling met de gemeenten gebruik te maken van deze 

overheidsstandaard. Meer informatie over StUF is te vinden via de website van KING 

(www.kinggemeenten.nl). 

 

Bijlage 3: Overzicht Basisregistraties 

 

Bronnen van gegevensbeheer waarvan de Publieke Gezondheid gebruik maakt en de basis 

biedt om kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening te onderhouden.  

 

 GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 

 NHR - Handelsregister 

 BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

 BRT - Basisregistratie Topografie 

 BRK - Basisregistratie Kadaster (percelen, eigendom) 

  BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) 

 BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen 

 BRI - Basisregistratie Inkomens 

 WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken 

 RNI - Registratie Niet-Ingezetenen 

 BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) 

 BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) 

 

 
Bijlage 4: Gebruikte Termen en Afkortingen  

                                                

1 ZEEBRALIM Samenwerkingsverband tussen GGD’en Zeeland Brabant en Limburg 

2 Bron: Manifest Publieke Gezondheid en Veiligheid 

3 Bron: Manifest Publieke Gezondheid en Veiligheid 

4 Bron: Manifest Publieke Gezondheid en Veiligheid 

5 Hiermee wordt niet het operationele informatiemanagement bedoeld. 

6 In het kader van de NORA is de technische infrastructuur een middel om de uitwisseling 

van informatie tussen applicaties te kunnen verwezenlijken. Met betrekking tot de NORA is 

voor de systemen vooral het communicatieaspect van belang. 

7 PIOFACH is een acroniem dat alle bedrijfsvoering elementen omvat: Personeel, Inkoop, 

Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting 

8 Functionaliteit moet modulair opgebouwd zijn. Overigens geldt ook hier: ‘comply or 

explain’. 

http://www.kinggemeenten.nl/
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9 Waterschap Informatie- en Logisch Model Architectuur, in 2011 opgesteld vanuit het 

Waterhuis 

10 bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open Group 

11 bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open Group 

12 Figuur 12 is gemaakt dmv ArchMate programma, de blokjes met pijlen in dit figuur zijn 

slechts symbolen en hebben geen betekenis, bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open 

Group 

13 bron: ArchiMate® 1.0 Specification, The Open Group 

14 Manifest Principes Informatiebeleid Veiligheid, opgesteld december 2009 door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

15 Klanten:  

o.a. te inspecteren instanties zijn bijvoorbeeld penitentiaire inrichtingen, tattoo-shops, 

huizen, scholen, zwembaden, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen. 

Leveranciers:  

 LCR - Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering;  

 CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek;  

 RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Afstemmings-partijen:  

 VNG- Vereniging Nederlandse Gemeenten  

 College B&W- College Burgemeesters & Wethouders 

 IGZ- Inspectie Gezondheid Zorg 

 GHOR- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 

 RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 Ministerie BZK- Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Ministerie Ven J- Ministerie Veiligheid en Justitie 

 Ministerie VWS- Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport  

Partners: 

 RAV- Regionaal Ambulancevoorzieningen. Het gaat hierbij om de ‘spoedritten” en niet 

het gepland vervoer van deze partner.  

 Belangenbehartigers van beroepsgroepen zijn bijvoorbeeld de artsenfederatie 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) enz.  

 Zorg en Ondersteuningspartners zijn welzijnsorganisaties, maatschappelijk opvang 

organisaties, enz. 

 Kennispartners zijn organisaties die de (wetenschappelijke) kennis op het vakgebied 

vergroten zoals universiteiten, hogescholen. het Academische Werkplaats en ZonMw. 

 Netwerkorganisaties zijn samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties in 

ketens en netwerken. Voorbeelden zijn Veiligheidshuizen en Centra Jeugd en Gezin.  

 GGZ-  Geestelijke Gezondheidszorg. 


