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Introductie 

Zorgring is de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO1) van NHN. Dit betekent dat zij, in 

opdracht van de zorginstellingen in NHN, een drietal rollen vervult: zij is kennis- en 

expertisecentrum op het gebied van ketencommunicatie en transmurale overdracht van 

medische gegevens. In afstemming met haar stakeholders maken we samen keuzes om 

informatieoverdracht tussen instellingen te organiseren en te facil iteren.  Daarnaast heeft 

Zorgring een rol in projecten en programma’s op het thema van gegevensuitwisseling. 

Zorgring inventariseert, brengt in kaart en, eventueel, voert projecten en programma’s uit in 

aansluiting op haar missie. Als laatste biedt Zorgring ICT diensten aan. Deze diensten moeten 

de gegevensuitwisseling in de regio ondersteunen. 

Samenwerken 

We hebben een nauwe verbinding met al onze stakeholders: zorgconsumenten, 

zorgprofessionals, zorg & behandelmanagers, ICT-afdelingen, ICT- leveranciers. We zijn een 

samenwerkingsverband voor en door de zorgpartijen in de regio Noord-Holland Noord op 

het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Door informatiestromen te digitaliseren en 

optimaliseren, zorgen wij ervoor dat patiënt- & cliëntgegevens sneller, veiliger, vollediger en 

met minder inspanningen bij de juiste zorgverlener terecht 

komen.  

Delen van kennis en gegevens 

We werken samen met andere regionale én landelijke partijen. 

Zorgring maakt de lopende transmurale projecten inzichtelijk, 

verbindt deze aan potentieel nieuwe projecten en neemt 

eventueel de uitvoering van de projecten (deels) in de hand. Dit 

met als doelstelling om te komen tot een uitwisseling van 

medische gegevens,  dit om de patiënt en zorgverlener beter te 

ondersteunen in hun proces. 

Regisserende en faciliterende rol 

Zorgring voert, in opdracht van haar participanten, de regie uit op het gebruik van ICT- 

diensten in de regio. Dit met als doelstelling om zo goedkoop en efficiënt mogelijk en met 

het beste resultaat de functionaliteit van de diensten te benutten. Wij hebben een regie 

functie en bouwen zelf geen software of hardware, wij brengen mensen bij elkaar en zoeken 

samen met hen de best passende digitale gegevensuitwisseling in de keten. 

                                                             
1 RSO staat voor Regionale Samenwerkings Organisatie. In verschillende regio’s in Nederland werken 
zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden 
daarbij ondersteund door een RSO. Zo’n RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft dus een breed 
mandaat en vertrouwen. Dat maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatie oplossingen in de 
regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. RSO’s hebben te maken met alle types zorgaanbieders met 
al hun verschillende informatiesystemen. Zij weten wat er voor nodig is om in een zo diverse omgeving te 
komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen. RSO’s zijn daarbij niet 
gebonden aan een bepaalde oplossing of bepaalde leverancier; zij maken gebruik van die voorzieningen die de 
gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen 
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