Opbouw

Metamodel

De ZiRA is opgebouwd uit meerdere aansluitende modellen, om de architectuur van ziekenhuizen
op verschillende niveaus te kunnen beschrijven. Bij de opbouw en naamgeving volgt ZiRA
het Nictiz vijflagen-interoperabiliteitsmodel.

Het ZiRA metamodel geeft de concepten en de relaties tussen de concepten
van de ZiRA weer.

Ziekenhuizen bedienen afnemers

Organisatiebeleid
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Ziekenhuis Referentie
Referentie Architectuur
Architectuur
Ziekenhuis

Afnemer
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Metamodel
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en leveren diensten
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Bedrijfsfunctie
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Bedrijfsproces

en tot stand komen door één of meerdere bedrijfsactiviteiten,

Bedrijfsactiviteit
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Werkproces

Bedrijfsactiviteit
(=Processtap)
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Informatieobject

en gebruik wordt gemaakt van applicatiefuncties,
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Applicatiefunctie
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+
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Applicatie
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Infrastructuur

en zijn geïnstalleerd op een ICT infrastuctuur.

Doelstelling

Uitgangspunten

Architectuur Principes

De ZiRA draagt binnen de ziekenhuizen bij aan:
•	Bieden van een referentiekader en hulpmiddel bij
ontwikkeling van organisatie en informatievoorziening;
•	Bevorderen van eenheid van taal en begrip tussen de ziekenhuizen;
• Delen van best practices, hergebruik van kennis;
•	Bijdragen aan standaardisatie van processen,
applicatielanschap, informatielandschap, technologie;
• Bijdragen aan interoperabiliteit in de zorgketen;
• Versnellen bij architectuur- en ontwikkeltrajecten.

•	De ZiRA is herkenbaar en bruikbaar voor alle ziekenhuizen;
•	De ZiRA is van, voor en door de ziekenhuizen, met regie &
ondersteuning door Nictiz;
•	De ZiRA kan gebruikt als hulpmiddel voor en geeft richting aan
ontwikkelingen op het snijvlak van organisatie en ICT;
•	De focus van de ZiRA ligt op de informatievoorziening voor de
zorg in het ziekenhuis met oog voor zijn plaats in de keten;
•	De ZiRA leert van wat is gedaan in de NORA-familie
en in andere r eferentiearchitecturen;
•	De ZiRA volgt het vijflagen-interoperabiliteitsmodel van Nictiz;
•	De ZiRA wordt gemodelleerd in ArchiMate, beheerd in
Enterprise Architect e n gepubliceerd in een Wiki-vorm;
•	De ZiRA is beschikbaar voor import in ArchiMate tools (XMI).

De Basisprincipes:
•	BP1: De waarde voor de klant staat voorop
•	BP2: Het ziekenhuis werkt nauw samen in de keten
•	BP3: Eenduidige en eenmalige vastlegging van gegevens
•	BP4: Informatievoorziening is flexibel, veilig en duurzaam ingericht
•	BP5: Kwaliteit is afleidbaar uit het zorgproces

De basis principes zijn uitgewerkt naar ziekenhuis context de aanleiding
of het achterliggend dilemma, de rationale en de implicaties. De afgeleide principes zijn te beschouwen als ontwerp- of inrichtingsprincipes,
bijbehorende richtlijnen of standaarden. Deze principes geven een meer
concrete invulling aan de basisprincipes en geven aan hoe of waarmee
het basisprincipe gerealiseerd wordt.

De basisprincipes van de ZiRA beschrijven de belangrijkste gewenste
kenmerken van dienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer
(het wat). Deze principes doen geen uitspraken over de wijze waarop
deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het hoe).

De basisprincipes zijn vooral gericht op bestuur en management.
De afgeleide principes zijn verdeeld over de lagen proces, informatie,
applicatie en infrastructuur, en zijn meer gericht op ontwikkelaars,
ontwerpers en infrastructuurspecialisten.

Businessfocus
Businessmodel

Dienstenmodel

Bedrijfsfunctiemodel

Het bestaansrecht van een ziekenhuis in de waardeketen,
weergegeven in een Business Model Canvas.

Geordende verzameling van de diensten van een ziekenhuis;
geeft ruimte voor specifieke invulling door individuele instellingen

Verzameling van bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd in een organisatie,
geclusterd op basis van benodigde kennis en competenties.

Businessmodel
Strategische partners

Kernactiviteiten

Waardepropositie

Klantrelatie

Klantsegment
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•
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Eerste lijnszorgverleners
Tweede lijnszorgverleners
Derde lijnszorgverleners
Verzekeraars
Onderwijsinstellingen
Kennis- en
Onderzoeksinstituten
Leveranciers
Pachters / huurders
van ruimtes
(Semi) Overheid
...

Diagnostiek
Behandelen
Adviseren
Voorlichten
Onderwijs
Onderzoek
Case management
...

•
•
•
•
•

Mensen en middelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medisch en niet-medisch
geschoold personeel
Gebouwen / faciliteiten
(Medische) Apparatuur
(Medische) Applicaties
Data en kennis
Infotainment
Hostpitality diensten
Accreditaties
Keurmerken
...

•
•

Leveren van basis en
acute zorg voor patiënten
uit de regio
Leveren van (hoog)
specialistische zorg
Leveren van niet-medisch
geïndiceerde zorg
Faciliteren van ketenzorg
Faciliteren en/of uitvoeren
van wetenschappelij
onderzoek
Aanbieden van ruimte /
faciliteiten voor verhuur
(OK, stadapotheek, HAP,
winkels, horeca)
Aanbieden van
opleidingsplaatsen
...

•
•
•

Persoonlijke
begeleiding
Zelfservice
Communities
...

Patiënten met zorgvraag
Huisartsen
Onderwijsinstellingen
Huurders van faciliteiten
Ziekenhuizen & laboratoria
Verzekeraars
...

Sturing en Verantwoording
Strategie
en governance

Sturing

Planning
en control

Kwaliteits
management

Innovatie

Performance
management

Verantwoording

Marketing

Primaire diensten

•
•
•
•

•
•
•

Leveren van zorg

Uitvoeren
van onderzoek

Geven
van onderwijs

Klant

(preventieve, acute, urgente, electieve, chronische)

Receptie
(Poli) kliniek
Website & Portaal
Op locatie (prikpost,
huisarts, thuis)
1e, 2e en 3e lijnszorgverleners
Marketing
Publicaties
...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Bepalen
zorgbehoefte

Aanvullend
onderzoek

Behandel
plan

Diagnostiek

Advies

Behandeling

Overdracht

Ik wil
weten wat
ik mankeer

Communicatie
en voorlichting

Personeel
en organisatie

Medische
technologie

Inkoop en
goederenlogistiek

Hospitality

Buiten scope
(niet verder uitgewerkt in deze versie)

Financiële
administratie

Kennis
management

Veiligheid en milieu

Algemene zorgvraag

Juridische
ondersteuning

Doorvoeren veranderingen

Leveren van zorg

Geven
van onderwijs

Diagnostisch therapeutische cyclus

HORA
Procesmodel

Medische
technologie

Planning
en control

Innovatie

Kwaliteits
management

Performance
management

Hospitality

Veiligheid en milieu

Ontwikkeling
onderwijs

Onderzoeks
uitvoering

Onderzoeks
publicatie

Processen

Behandeling
Per specialisme

Per specialisme

Behandel
planning

Advisering

Medische

...

Verwerken
verwijzing

Bepalen
zorgbehoefte

Plannen
contact

Diagnostiek

Diagnotiseren

Voorbereiden
contact

Ontvangen
patiënt

Verzamelen
aanvullende
informatie

Beoordelen
informatie

Stellen
diagnose

Aanvullend
onderzoek

Uitvoeren
aanvullend onderzoek

Beoordelen
onderzoeksvraag

Plannen
onderzoek

Voorbereiden
onderzoek

Uitvoeren
onderzoek

Beoordelen
resultaat

Therapie

Verzorging

Geven
advies

Bepalen
behandelplan

Aanvraag
behandelactiviteit

Kennis
management

ICT

Buiten scope
(niet verder uitgewerkt in deze versie)

Project &
Portfolio
management

Proces &
Architectuur

Toetsing
onderwijs

Verwijzing & overdracht

Behandel
ondersteuning

Interactie
PGO

Patienten
forum

Online
afspraken

...

Dossier
uitwisseling

Interactie
externe bronnen

Onderzoek
voorbereiding

Tele
consultatie

Tele
monitoring

Zelf
monitoring

Preventie

Gezondheids
vragen

Kwaliteit &
tevredenheids
meting

Samenwerking
zorgverleners

...

Onderzoeks
management

Dossier
raadpleging

Consultatie & behandeling
Dossier
voering

Order
management

Resultaat
afhandeling

Researchdata
management

Kwaliteits
bewaking

Verzorgings
ondersteuning

...

Aanvullend onderzoek

Zorg
planning

Resource
planning

Patient
administratie

Toetsing

Student
informatie

Functie
onderzoek

...

Onderwijs
rooster
& planning

Zorgondersteuning
Zorgrelatie
beheer

Learning
Content
Management

Patient
bewaking

Operatie

Beeldvormend
onderzoek

Onderwijs
portfolio

Educatie

Medicatie

Onderzoek
publicatie

Zorg
logistiek

Onderwijs

Dossier
inzage

Ondersteuning
onderwijs
Resource
planning

Marketing &
Contract
management

Performance &
Verantwoording

(Keten) Samenwerking

Laboratorium
onderzoek

Zorg
planning

Kwaliteits
informatie
management

Zorg

Onderzoek
ontwikkeling

Beslissings
ondersteuning

Patienten
logistiek

Zorg
facturering

...

Zorg
facturatie

Bedrijfsondersteuning
Personeel
en organisatie

Medische
technologie

Inkoop en
goederenlogistiek

Hospitality

Financiële
administratie

Veiligheid en milieu

Juridische
ondersteuning

Kennis
management

Vastgoed

Inkoop

Voorraad
beheer

Kennis
management

Data
management

Voorlichting

Hotel
service

Klachten
afhandeling

Personeel
beheer

Tijd
registratie

Financieel
beheer

Salaris
verwerking

Beheren
medische techn.

Beveiliging

Relatie
beheer

ICT-change
en servicemanagement

ICT
Generieke ICT functies

Informatie

Uitvoeren overige medische behandeling
Uitvoeren operatieve behandeling
Behandelen

Juridische
ondersteuning

Bedrijfsondersteuning

Communicatie
en voorlichting

Uitvoeren behandeling

Voorbereiden
behandeling

Verpleging

Zorgondersteuning
Zorg
relatie

Plannen
behandelactiviteit

Financiële
administratie

Veiligheid en milieu

Onderzoek

KCL onderzoek

Vastgoed en
middelenbeheer

Beoordelen
adviesvraag

Medicatie

...
Nucleair
Radiologie
MMI onderzoek

Onderzoeks
ondersteuning

Rapporteren
resultaat

Zorg
facturatie

Inkoop en
goederenlogistiek

Hospitality

Uitvoering
onderwijs

Aanvullend onderzoek

Vaststellen
zorgbehoefte

Personeel
en organisatie

Medische
technologie

Beleid &
Innovatie

Aanvullend onderzoek

Volarisatie
onderzoek

Bepalen
zorgbehoefte

Behandeling

Zorg
logistiek

Applicatiefunctiemodel

Verwijzing
en overdracht

Consultatie

Diagnostisering

Marketing

Onderwijs

(Keten)samenwerking

Per specialisme

ICT

Verantwoording

Zorg

Buiten scope
(niet verder uitgewerkt in deze versie)

Opstellen
behandelplan

Zorg
relatie

Sturing

Sturing

Juridische
ondersteuning

Kennis
management

Ondersteuning
onderwijs

Zorgondersteuning

Logische groeperingen van applicatiefunctionaliteit die ondersteuning
bieden aan bedrijfsprocessen (systeem- en leverancieronafhankelijk).

Operatie

Behandelplan

KCL onderzoek

Verzameling van informatiemodellen bestaande uit informatiemodel (informatieobjecten
en hun relaties), informatiedomeinenmodel (geordende verzameling van informatiedomeinen,
hieronder weergegeven) en relaties naar zorginformatiebouwstenen.

Onderzoeks
voorbereiding
Financiële
administratie

Verpleging

Uitvoering
onderwijs

Applicatiefunctiemodel

Onderzoeks
ontwikkeling

Ondersteunende processen

Medicatie

Bedrijfsondersteuning

Specifieke zorgvraag

Participatie

Inkoop en
goederenlogistiek

Verzorging

Informatiemodel

Strategie
en governance

Overdragen

Uitvoeren aanvullend onderzoek

Personeel
en organisatie

Therapie

Toetsing
onderwijs

IT-focus

Onderzoek

Adviseren

Advisering

...

...
Nucleair
Radiologie
MMI onderzoek

ICT

Informatiedomeinenmodel

Behandelen

Behandel
planning

Medische

Aanvullend onderzoek

Onderzoeks
ondersteuning

Organisatiebeleid

Adviseren

Advies

Onderzoeks
uitvoering

Per specialisme

Aanvullend onderzoek

Vastgoed en
middelenbeheer

Primaire processen

Zorgprocessen

Per specialisme

Diagnostisering

Communicatie
en voorlichting

Ontwikkelen beleid

Opstellen
behandel
plan

Verwijzen
en overdracht

Ondersteunende diensten

Sturende processen

Communicatie
en voorlichting

Per specialisme

Valorisatie
onderzoek

Geordende verzameling van de processen van een ziekenhuis;
geeft ruimte voorNiveau
specifieke
invulling van de processtappen
Procesmodel
1 bedrijfsprocessen

Diagnostiseren

Ontwikkeling
onderwijs

Behandeling

Vastgoed en
middelenbeheer

Vaststellen
zorgbehoefte

Onderwijs

Consultatie

Klant

Toegekende budgetten
Declareren van verzekerde zorg
Subsidies
Verhuur van faciliteiten
Wetenschappelijk / farmaceutisch onderzoek
Onderwijsplaatsen
...

Marketing

(Keten)samenwerking

Onderzoeks
publicatie

Ik wil
behandeld
worden

Ik wil
advies

Procesmodel

Vastgoed en
middelenbeheer

Onderzoeks
ontwikkeling

Onderzoeks
voorbereiding

HORA
Procesmodel

Verantwoording

Zorg

Operatie

Organisatiebeleid

NFU
Data4LIFE
SCIENCE
REF MODEL

Performance
management

Dienst

Ik wil een
onderzoek
laten doen

Ontwikkelen strategie

Kwaliteits
management

Innovatie

Onderzoek

Communicatiekanalen

Batenstructuur

Uitvoeren van
wetenschappelijk
onderzoek

Planning
en control

Ik heb zorg nodig

Kostenstructuur

Bepalen
Missie en Visie

Strategie
en governance

Participatie

•

Salarissen
(Medische) Apparatuur
Gebouwen / faciliteiten
Nutsvoorzieningen
Opleidingen van personeel
Licenties
Inhuur extern personeel / consultancy
Buiten contract van verzekeraar om geleverde zorg
...

Bedrijfsfunctiemodel

Dienstenmodel

Evalueren
behandeling

Uitvoeren therapie

Werkplek & Samenwerking

Datacenter

Beheren
werkplek

Printing &
Scanning

Kantoor
automatisering

Unified
communications

Datacenter
housing

Hosting server
capaciteit

Hosting Data
storage

Data
archiving

Server
management

Document &
Beeld beheer

Content
management

Publieke
ICT services

...

Backup
& recovery

Provisioning
& automation
service

Database
management

Monitoring
& alerting

...

Uitvoeren medicamenteuze behandeling

Identiteit, Toegang & Beveiliging

Uitvoeren verpleegkundige zorg
Uitvoeren verzorging

Overdracht

Bepalen
transferbeleid

Overdragen

Autorisatie
management

Auditing &
monitoring

Netwerk
services

Locatie
bepaling

DNS & IP adress
management

ICT Preventie
& protectie

Certificate
service

...

Load
Balancing

Gegevens
uitwisseling

...

Overdragen
patiënt

Juni 2018

Applicaties

Zorgprocessen

Dienst

Bedrijfsproces

Werkproces

www.ziraonline.nl

Connectiviteit

Identiteit &
Authenticatie

Van,voor
vooren
en
Van,
doorziekenhuizen,
ziekenhuizen,
door
gefaciliteerddoor
door
gefaciliteerd

(Workplace)
Remote Access

