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CumuluZ

The better the question. The better the 

answer. The better healthcare works.
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We kunnen niet blijven doen wat we altijd deden…
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Het aandeel ouderen stijgt en door het stijgen van de 
levensverwachting is er sprake van dubbele vergrijzing

Ontwikkeling van de levensverwachting, 2000 – 2060Bron: CBS
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2030
65-jarigen (geboren in 1964)

Mannen: 121.000

Vrouwen: 123.000
Bron: CBS

Leeftijdsopbouw Nederland in 2020 Bron: CBS

Door vergrijzing stijgen de zorgkosten > 20% BBP

Zorguitgaven per inwoner naar leeftijd en geslacht (2017)Bron: RIVM

Zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands productBron: RIVM/CPB

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84347NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270082001.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270082001.pdf


We kunnen niet blijven doen wat we altijd deden…
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Wat is ons antwoord op vergrijzing en kostenstijging?
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Zorglastreductie Doelmatigheid verhogen

Transitie naar preventie door andere bekostiging
• Focus van care & cure naar preventie en leefstijl
• Populatie management & output bekostiging
• Ethische discussies over zorg in de laatste levensfase
• Risicoprofielen om routine bezoekjes te vermijden en 
• Van geprotocolleerde naar naar gepersonaliseerde zorgpaden

Robotisering & verhogen arbeidsproductiviteit
• Arbeidsproductiviteit verhogen door gebruik IT en Io(M)T
• Gebruik data science & AI voor preventie
• Taakdelegatie o.b.v. expertsystemen met beslissingsondersteuning
• Triage & tele-zorg vanuit regionaal medisch regiecentrum
• Klinische kennis verpakken in algoritmes en zelfzorg app’s

https://telehealthresourcecenter.org/


De landelijk IT-programma’s lossen het probleem niet op
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Investeringen worden verkruimelt over een groot aantal initiatieven zonder gezamenlijke doelarchitectuur

2017 2018 2019 20232020 2021 2022

Structurele financieringImpulsfinanciering PGO-gebruikImpulsfinanciering PGO-leveranciers160K€ €7,50 per actieve gebruiker €

VIPP3 + 4 (GGZ + vrijgevestigde GGZ)45mln + 5mln€

OPEN (Huisartsen en eerstelijnspraktijken)75mln€

InZicht (Ouderen- en gehandicaptenzorg)90mln€

Babyconnect (Geboortezorg)15mln€

VIPP1 (Ziekenhuizen)72,5mln€

VIPP2 (Klinieken)32,5mln€

Transformatiegelden425mln€

‘Bruno Bruins Innovatiefonds’105mln€

Digitale gegevensuitwisseling

De juiste zorg op de juiste plek

Innovatie en onderzoek

2016

VIPP5 (Medisch specialistische zorg)75mln€

….

VIPP Farmacie (Medicamenteuze zorg 1e – 2e – 3elijn)86mln€

VWS investeert 496 miljoen 
euro over een periode van 
zo’n 6 jaar in de 
VIPP-programma’s

Daarnaast beschikt ZN nog 
over kassiersgelden voor 
investering in zorg-innovaite

VZVZ heeft de afgelopen 
jaren ook nog ruim 300 mln
euro geïnvesteerd in het LSP



De landelijk IT-programma’s lossen het probleem niet op

EDIFACT1983
Electronic Data Inter-
change for Administration, 
Commerce and Transport

HL71992

Health Level 7

DICOM1993
Digital Imaging and
Communications in 
Medicine

IHE2007
Integrating the
Healthcare Enterprise

HL7 FHIR2018
Fast Healthcare Inter-
operability Resources

Bijna 40 jaar ontwikkeling van communicatiestandaarden resulteert niet in naadloze interoperabiliteit

• Een aantal sectoren zijn 
onvoldoende ontsloten

• Eenheid van taal over 
zorgsilo’s heen is niet 
geborgd 

• Alle uitwisselstandaarden 
van de afgelopen 40 jaar 
zijn nog in gebruik

• Marktwerking verbetert 
de interoperabiliteit niet

• De adoptie van 
standaarden wordt nu 
bepaald door de traagste 
leverancier(s)

• Zorgverleners en 
patiënten hebben weinig 
invloed op innovatie

• Centrale regie en een 
gezamenlijke doel-
architectuur ontbreekt

Knelpunten
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Bron: website Informatieberaad Zorg

https://www.informatieberaadzorg.nl/binaries/informatieberaad-zorg/documenten/publicaties/2020/4/06/inzicht-in-de-zorgbrede-informatiestromen/Inzicht+in+de+zorgbrede+informatiestromen.pdf


De landelijk IT-programma’s lossen het probleem niet op
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Patiëntgericht 
Levensloopdossier

Populatie & 
cohort datasets 

? ?

66 Ziekenhuizen
7 UMC’s

5677 Huisartspraktijken 118 Huisartsen posten 2065 GGZ-instellingen 667 Verpleeghuizen ….
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De zorg verandert en daarmee 
de rol van data
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De zorg verandert en daarmee de rol van data
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Het zorg-ecosysteem verandert en dit vraagt om een andere doelarchitectuur die zich niet beperkt tot 

gegevensuitwisseling
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Inzien actuele situatie en 

ophalen relevante details

Document-based uit-

wisselen van (on)-
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Near real-time delen van 

gestructureerde data 

(coded data-sets)
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Hybride zorg: zowel in 

instelling als op afstand

De zorg verandert De zorgcommunicatie verandert
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De zorg verandert en daarmee de rol van data
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Algoritmes
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API
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Populatie
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Educatie
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Remote

monitoring
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Kwaliteit

Data
Station

Research

Data
Station

Datalaag

Systeem 1

Huidige situatie Over 10 jaar

De huidige zorg IT-systemen kenmerken zich door:

• een grote verscheidenheid aan technologie standaarden

• Verwevenheid applicatie-logica en dataopslag

• het gebruik van een leverancier-specifieke datamodellen

• Beperkte API-mogelijkheden en interoperabiliteit

Systeem 2

Systeem …

Gezondheidsdata zit opgesloten in data-silo’s en 
voor het ontsluiten zijn we afhankelijk van zorg 
IT-leveranciers

Het zorg-ecosysteem van de toekomst is 
gebaseerd op een data-centric architectuur, 
veilig, schaalbaar en cloud-based

Een toekomstbestendig zorginfomatiestelsel waarborgt:

• opslag in een open common data model

• data toegankelijk via open API’s (push & pull)

• herkomst en context bekend is op basis van meta-data

• Bevoegdheid voor toegang georganiseerd op data-laag



De zorg verandert en daarmee de rol van data

Op basis van een grootschalig 
onderzoek in 29 landen van 
Europa naar afgeleid gebruik van 
gezondheidsdata scoort Nederland 
middelmatig.

We zijn geclassificeerd in de groep 
‘Limited vision’: where the quality
of policy is weaker but the stage of 
implementation is more advanced. 

“

”
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Data registries do not share 
common data models and 
electronic healthcare records 
(EHR) are fragmented across the 
hospitals’ network. 

Open Data Institute

Open Data Institute (ODI) classificeert Nederland als middenmoter

(Afgeleid) gebruik van gezondheidsdata verbeteren vraagt om 

een platformstrategie gebaseerd op ‘common data models’

Challenges volgens
‘country profile’

Conclusie ODI over NL

Figure 1: Secondary use of health data in Europe: country policy rankings Bron: ODI.org

https://secondary-use-health-data.theodi.org/


CumuluZ
Niet Uitwisselen Maar Delen

CumuluZ
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Een platformstrategie voor de Nederlands zorg
Zonder een levensloopdossier lukt het niet om de zorglast te reduceren en de doelmatigheid te verhogen

Waar is uw elektronische medische dossier?

15



Een platformstrategie voor de Nederlands zorg
Waarom hebben we een platformstrategie nodig?

Zorgverleners moeten op 

elk moment toegang 

hebben tot alle informatie 

over een patiënt voor het 

verlenen van zorg en om  

samen met de patiënt te 

beslissen over behandeling

Alle gezondheidsdata moet 

toekomstbestendig worden 

opgeslagen onafhankelijk 

van bronregistratiesystemen 

en ontsloten kunnen 

worden met open API’s

Platforms bieden nieuwe 

mogelijkheden voor invulling 

van publieke taken UMC’s en 

voor het breed delen van 

kennis binnen de zorg sector 

door gebruik van data science

en Artificiële Intelligentie (AI)
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Een platformstrategie voor de Nederlands zorg

Adviesrapport AcZie Uitdragen visie & 
strategisch thema NFU

Samenwering Health-RI
Ervaring opdoen in 3 PoC’s

2020 2021 2022
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CumuluZ heeft zich ontwikkeld van visie, naar strategisch thema en doelarchitectuur voor zorg en onderzoek 
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CumuluZ - niet uitwisselen maar (samenbrengen en) delen!



Een platformstrategie voor de Nederlands zorg
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Als invulling voor een platformstrategie wordt gekozen voor het ‘hybride model’. 

Het CumuluZ-zorgplatform is een federatieve architectuur die wordt ingevuld op basis van 

een aantal regionale data-hubs. Op die manier wordt een transmuraal longitudinaal dossier 

(levensloopdossier) gerealiseerd voor iedere patiënt in Nederland. 

Gedistribueerd

(Nederlands model)

A

B

Hybride Model

(Regionale datahubs)

A

B

A+B

Transmuraal
longitudinaal 
dossier

Centraal

(Noors model)

A B

CD

EPD



Een platformstrategie voor de Nederlandse zorg
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Patiëntgericht
levensloopdossier

Populatie- & 
cohort datasets CumuluZ

A+B+C+D+E F+G+H+I+J

Common 
data model

Meerdere 
Common data models

Afgeleid gebruik

A B C D E

66 Ziekenhuizen
7 UMC’s

5677 Huisartspraktijken 118 Huisartsen posten 2065 GGZ-instellingen 667 Verpleeghuizen ….

A B C D E
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High Level Solution Design CumuluZ zorgplatform
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Viewer
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App-
ecosystem

eHealth 
toepassingen
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Transformatie services1
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Een platformstrategie voor de Nederlands zorg
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• Umc’s nemen de regie voor het ontwikkelen van een zorgplatform 
dat invulling geeft aan een longitudinaal transmuraal dossier en dat 
primair gebruikt wordt in de context van zorg, waarbij het 
ontsluiten van data voor medische wetenschappelijk  onderzoek
een secundaire toepassing is

• Gebaseerd op een federatief leverancier onafhankelijk model waar 
de data zoveel mogelijk bij de bron blijft

• Het platform maakt gebruik van een gemeenschappelijk uniform 
datamodel (FHIR of OpenEHR)

• De ontwerpkeuzes maken gebruik van bewezen oplossingen 
waarbij o.a. is gekeken naar een succesvolle toepassing in Duitsland 
(het HiGHmed Consortium)

• Er worden 7 instanties ingericht voor de 7 umc’s die logisch als één 
geheel werken

• Het gebruik van 7 instanties laat ruimte voor een eigen 
implementatiesnelheid per regio en het model staat regio-
specifieke use cases toe

• Er wordt een gezamenlijke governance- en beheer-organisatie  
opgezet door de umc’s (eventueel publiek/private samenwerking)

• Het CumuluZ zorgplatform vormt de de basis voor meer data-
gedreven en gepersonaliseerde zorg, samenwerking en 
netwerkzorg, het toepassen van kunstmatige intelligentie en 
preventieve (m.n. secundair en tertiaire preventie)

UMCG

Maastricht UMC+

CumuluZ

Erasmus MC

Amsterdam UMC

Leids Universitair
Medisch Centrum UMC Utrecht

• CumuluZ federatief zorgnetwerk met een data-centric
architectuur

• Iedere datahub is gebaseerd op uniform open common 
data model (e.g. openEHR / FHIR)

• De solution architectuur wordt ingevuld met bewezen 
openbare cloudoplossingen

• Ontwerpkeuzes voor standaarden en oplossingen worden 
gemaakt op basis van proeftuinen en succesvolle 
buitenlandse referentieprojecten (e.g. HighMed
Consortium / Karolinska)

• Het federatieve zorgnetwerk presenteert alle 
gezondheidsdata in een visueel geïntegreerd 
levensloopdossier (transmuraal longitudinaal dossier)

• De CumuluZ doelarchitectuur biedt diensten voor 
netwerkzorg, gepersonaliseerde zorg, medische 
beslissingsondersteuning, AI, preventie en populatie 
management…



De wind draait?!



CumuluZ
Proof of the pudding
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CumuluZ PoC’s als input voor definitieve ontwerpbesluiten
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openEHR Federation3

In samenwerking met EY, Microsoft en 

een tweetal aanbieders van openEHR 

oplossingen (Better en VitaGroup) is een 

PoC gestart. In deze PoC wordt verkent 

hoe eenvoudig het is om bron-data te 

mappen naar het openEHR common 

data model en of instanties van 

verschillende leveranciers kunnen 

samenwerken als één logisch geheel, 

zodoende invulling te geven aan een 

transmuraal longitudinaal dossier. De 

eerste resultaten tonen aan dat een 

openEHR federatie werkt!

A B

A+B

Transmuraal
longitudinaa
l dossier

CumuluZ en Health-RI on 

FHIR
1

Voor CumuluZ en Health-RI is één 

gezamenlijke doelarchitectuur uitgewerkt. 

Voor deze PoC wordt vanuit een aantal 

bronsystemen de basisgegevensset zorg 

(BgZ) bij elkaar gebracht en in een 

regionale datahub en opgeslagen in 

een HL7 FHIR structuur. De data wordt 

ontsloten met een FHIR-viewer (zoals 

gelanceerd in Noord-Nederland en een 

app voor ondersteuning van de digitale 

patiëntenreis. Voor afgeleid gebruik 

worden FHIR resources ontsloten naar 

Health-RI. 

A B

A+B

OMOP CDM

Zorgviewer Noord 

Nederland

In Noord Nederland heeft het UMCG in 

samenwerkingsverband RIVO-Noord

enkele zorgpaden ondersteunt op basis 

van een generieke zorgviewer. Alle 

betrokken zorgverleners zien een visueel 

geïntegreerd van alle gezondheidsdata die 

on-demand uit de bronregistratie 

systemen wordt opgehaald via de 

beschikbare HL7 FHIR API’s. SalesForce

heeft in april 2022 de zorgviewer 

opgeleverd.

2

viewer

A B



CumuluZ & Health-RI een gezamenlijke aanpak

Health-RI geeft invulling aan een nationale 
infrastructuur voor onderzoek. Hiervoor is een subsidie 
beschikbaar uit het nationale groeifonds (€70 mln). Deze 
infrastructuur ontsluit gestructureerde EPD-data, 
imaging data en omics-data voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek.

Aangezien het merendeel van de benodigde onderzoeks-
data wordt vastgelegd tijdens het reguliere 
behandelproces is het van essentieel belang dat deze 
data voor afgeleid gebruik wordt ontsloten.

CumuluZ geeft invulling aan het afgeleid gebruik van 
gestructureerde EPD-data voor onderzoek. Om die reden 
is dit in van de proeftuin projecten van CumuluZ die 
gezamenlijk gefinancierd wordt door NFU en Healht-RI.

26



Gezamenlijke doelarchitechtuur CumuluZ - HealthRI
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Bronsystemen (zorg & extern)

Integratie & transformatie diensten

Secure network portal & fairification tools
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en data science
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CumuluZ

FHIR Data store

App-ecosysteem

Export-tool 
kwaliteits-
registers

Klinisch 
Trial 

Manageme
nt

Digital 
Research 

Client

Viewer 
Clinical

Decision
Support

Data lake: multi data model (e.g. FHIR / OMOP / openEHR) & multi zone (anonymized, pseudonymized, synthetic)



DIGITAAL VERBONDEN
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Als usecase voor CumuluZ



Toekomstbeeld: een impressie

Overeenkomsten voor deze organisaties zijn dat 

klantbeleving centraal staat, de digitale 

ondersteuning integraal toegankelijk is en dat er 

hierdoor nieuwe diensten ontstaan.

Hiermee wordt digitale dienstverlening 

dominant onderdeel van het portfolio.
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Integrale digitale ondersteuning 

Inzage

Voorlichting

Communicatie

Monitoren

Behandelen

Voorkeuren

Logistiek

• Digitale folders

• Video’s & animaties

• Facilitaire gegevens

• Medische gegevens

• Patiëntreis visualisatie

• Patiëntreis dashboard

• Keuzehulpen

• Chat-/App-/ mailberichten

• Videobellen

• Patiënthelpdesk

• Metingen-extramuraal

• Tele-monitoring

• Diagnose

• Medicatie interventies

• Keuze digitaal of fysiek

• Deelname onderzoek

• Reanimatieverklaring

• Wachttijden

• Afspraak plannen

• Beschikbaarheid

parkeren & OV
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Digitaal Verbonden als use case op CumuluZ

▪ Longitudinaal dossier als basis voor 

transmurale zorgpaden

Integrale regionale patiënt reis in 1 app

▪ Versnellen van adoptie CumuluZ

Directe waarde in primaire zorgproces via app en 

portaal voor zorgverleners door aan te sluiten op data 

platform. 

▪ Regie bij de patiënt

Inzage in en regie over longitudinaal dossier via 

patiënt georiënteerde toepassing

▪ Verbinden van patiënt & onderzoek
bv. cohortering, consent i.s.m. Health-RI

Cumuluz regionaal longitudinaal zorgplatform
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Mobile first & Cloud native op Azure
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Stand van zaken

• Proof of Concept opwerken tot pilot

• Programmaorganisatie verder inrichten

• Verkennende gesprekken in de regio

• Implementatiestrategie detailleren

• Batenprogramma detailleren 
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Niet uitwisselen maar delen - Samen bouwen aan 
een community die CumuluZ tot een succes maakt!
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