
De implementatie van de Ozis ketenkoppeling is enigszins vertraagd door de vakantietijd. Echter het 
implementatietraject gaat door. We zetten de voordelen nog even op een rij.  

 De gegevens blijvend up to date zijn 

 Tijdwinst ontstaat omdat er niet in verschillende systemen geregistreerd hoeft te worden 

 De cijfers transparant en betrouwbaar zijn 

 Berichten van CareSharing komen, met uitzonder van Promedico, direct in SOEPregels van 
het HIS terecht. 

We zijn ons bewust van het nadeel dat de beveiliging van de gegevensuitwisseling niet meer aan de 
hedendaagse eisen voldoet. ROHA heeft dit laten onderzoeken door G. van ‘t Noordende, Uva. 
Volgens dit onderzoek kan door middel van kleine aanpassingen de communicatie HIS-KIS veiliger 
plaatsvinden.  De afgelopen 2 maanden zijn er dus een flink aantal gesprekken gevoerd met de 
verschillende hissen over deze veiligheid. Ook is er onderhandelt over de jaarlijkse kosten en de 
aansluitkosten daar  deze ver uiteen liggen. In onderstaande tabel ziet u de uitkomst tot nu toe. 

His Jaarlijkse 
Kosten 
Normpraktijk 

Aansluitkosten 
Normpraktijk 

Intentie 
Veiligheidseisen 
 

Mira Geen Geen Momenteel niet, ter bespreking Ozisvergadering 
eind oktober 

TetraHis  € 85.- Zijn in overleg met CareSharing hebben een ander 
veiligheidsvoorstel 

Medicom € 198.- € 85.- Bereid mee te denken HIS-KIS communicatie 

Omnihis € 198,- € 85.- Zijn momenteel in gesprek met G. van ‘t Noordende 
hoe de veiligheidseisen te kunnen toepassen 

Microhis € 90.- ASP €550.- 
Thuishost   
€ 600.- 

Veiligheidseisen, onduidelijk of zij dit willen gaan 
doen.    
ROHA is nog volop in onderhandeling 

Promedico € 395,- € 250,- Veiligheidseisen, onduidelijk of zij dit willen gaan 
doen. 
ROHA is nog volop in onderhandeling 

Kort samengevat ziet het er naar uit dat we binnenkort kunnen starten met de implementatie van de 
Ozis ketenkoppeling bij de Hissen, TetraHis, Medicom en Omnihis.  Voorwaarden voor een snelle 
implementatie is dat men geen thuishost heeft en dat een e-zorglijn aanwezig is. Wanneer dit niet 
het geval is neemt Eveline Brand binnenkort contact met u op. 

Mochten er nog vragen zijn over de Ozis-ketenkoppeling en/of de veiligheid van de 
gegevensuitwisseling dan kunt u, per mail, contact opnemen met Eveline Brand.  
ebrand.roha@gmail.com  
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