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Samenvatting: Kan de zorg worden gezien als extended enterprise? Gezien een 
antwoord hierop, wat is de mogelijke toepassing van architectuur hierbinnen? Deze 
vragen staan in dit artikel centraal. Een high level beschouwing van de relatie 

tussen deze verschijnselen leert dat de zorg op weg is om als extended enterprise 
gezien te kunnen worden, maar daar nog niet is. Een bepaalde mate van collectieve 
intelligentie ontbreekt, alsmede daarvoor benodigde voorwaarden. Dit kan worden 
gerealiseerd door elementen van een extended enterprise centraal te stellen, en 
gemeenschappelijke doelen en professionele samenwerking centraal te stellen. 
Hierbij kan architectuur een belangrijke rol spelen. De strategische betekenis van 
‘architectuur’ komt goed tot zijn recht als het niet alleen als agenda voor de 
ontwikkeling van ICT, maar ook als een agenda voor de ontwikkeling van 
samenwerking tussen patiënten en zorgprofessionals wordt gezien,  en als zodanig 
ook wordt ingezet.  
 
Trefwoorden: Zorg, architectuur, intelligentie, coördinatie, afspraken, extended 
enterprise 
 

 
Abstract: Is ‘health care’ an example of an extended enterprise? What is the role 
of ‘architecture’ in relation to extended enterprise in health care? These questions 
are discussed in this article. A high level assessment of the relation between these 
concepts leads to the conclusion that health care is gradually becoming an 
extended enterprise, but is also still in the process of becoming an EE. It lacks a 

higher level of collective. This can be realized by using the extended enterprise 
concept, and keeping collective goals and professional collaboration at the core of 
the process. 
‘Architecture’ can play a role here. The strategic importance of architecture 
becomes manifest when it is conceptualized as an agenda not only for development 
of ICT, but also development of collaboration. In the case of health care extended 

enterprise, collaboration between patients and professionals should be empowered 
by developing and using architectures.  
 
Keywords: health care, architecture, intelligence, coordination, agreements, 
extended enterprise. 
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1 Inleiding  
Bij zorgverlening zijn in het algemeen veel verschillende partijen betrokken. Maar 
wat is de samenhang tussen die partijen? En kan ‘de zorg’ worden gezien als 
extended enterprise? Wat is de rol van ‘architectuur hierbij?  
Deze vragen staan in dit artikel centraal. De herkomst van deze vraagstelling is een 
reeks van presentaties bij het Landelijk Architectuur Congres (LAC) 2012, waarin 
‘extended enterprise’ en ‘architectuur’ naast elkaar werden gezet. Vanwege mijn 
onderzoeks- en advieservaring in zorgsector werd ik naar aanleiding van deze 
presentaties getriggerd in hoeverre de zorg als extended enterprise kan worden 

gezien. In dit artikel doe ik verslag van een gedachtenexperiment op dit terrein.  
Als eerste belicht ik op hoofdlijnen de opbouw van de zorg. Daarna beoordeel ik 
deze opbouw in het licht van extended enterprise, langs de lijnen van de definitie 
zoals die is aangereikt in de editorial van dit special issue door Martin van den Berg. 
Daarna ga ik in op de rol die ‘architectuur’ hierbij kan spelen. Ik sluit af met een 
aantal concluderende opmerkingen. 

2 Relaties tussen patiënten en zorgverleners  
‘Zorg’ is het geheel van activiteiten gericht op het verbeteren of op peil houden van 
de gezondheidssituatie van patiënten. Hierbij zijn veel verschillende partijen 
betrokken, en die partijen onderhouden daartoe relaties. Hier ga ik nu verder op in.  

2.1 Partijen in de zorg 

Op de eerste plaats wordt dit duidelijk vanuit het gegeven dat patiënten in veel 
gevallen te maken zullen hebben met veel verschillende zorgverleners: de 
huisarts die eerstelijnsconsulten uitvoert, de apotheek die medicatie bewaakt en 
verstrekt, de specialist die bevindingen doet en behandelingen uitvoert, en 
betrokkenheid van thuiszorg, buurtzorg, de wijkverpleegkundige of mantelzorgers. 
Op de tweede plaats wordt dat duidelijk door te wijzen op research. Hierbij valt te 
denken aan onderzoekers die al dan niet grootschalig epidemiologisch onderzoek 
uitvoeren, laboranten in de farmaceutische industrie die nieuwe medicijnen of 
therapieën ontwikkelen, of professoren die zich bezighouden met specialistische 
aandoeningen. Verder zijn er partijen op het niveau van beleidsvorming, zoals 
adviserende en toezichthoudende functionarissen op verschillende bestuurslagen. 
Tenslotte zijn er partijen die dat beleid uitvoeren, zoals zorgverzekeraars, 

indicatiestellers en professionals uit andere uitvoeringsorganisaties.  

2.2 Relaties tussen die partijen 

Dit zijn veel verschillende professionals. In dit artikel kijk ik vanuit deze veelheid 
van partijen naar de relatie tussen patiënt en zorgverleners.  
Het primaat ligt daarbij bij zorgverleners. Zorgverleners moeten vanuit hun 

organisaties in staat worden gesteld sterke professionele relaties met patiënten op 
te bouwen. Organisaties moeten hiertoe zorg-, cliënten- en patiëntenadministratie, 
HRM, financiën, en ICT op orde hebben, zodat de juiste zorgbehoefte kan worden 
vastgesteld, een individueel op maat gesneden zorgplan kan worden vastgesteld en 
uitgevoerd, en de geleverde zorg ook kan worden gedeclareerd.  
Daarnaast is het voor zorgverleners van belang om als organisatie de relaties met 
de organisaties in de omgeving op orde te hebben. Zorgverleners moeten in 
sommige gevallen met zorgverleners van andere organisaties overleggen. Dit kan 
zijn om dossiers volledig te krijgen, processen goed te laten verlopen (bijvoorbeeld 
verwijzing en plaatsing) of inhoudelijke besluiten te nemen ten aanzien van de 
behandeling van patiënten.  
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Zorgverleners moeten ruimte krijgen om professionele relaties aan te gaan en 
samen te kunnen werken. Bij ‘de zorg’ zijn veel verschillende partijen betrokken, en 
zijn kwalitatieve en kwantitatieve relaties van belang. Maar is het ook een extended 
enterprise?   

3  ‘De zorg’ als extended enterprise?  
Een extended enterprise is in het editorial van dit special issue gedefinieerd als: een 
slim zakelijk netwerk van deelnemende organisaties… 
 die met elkaar verbonden zijn via een of meerdere communicatienetwerken; 
 die met elkaar verenigbare doelen; 
 die op een moderne manier met elkaar samenwerken; 
 waarvan de waarde van de afzonderlijke organisaties toeneemt; 
 dat duurzaam is in de tijd als netwerk. 

Als we deze definitie van extended enterprise gebruiken als lens waardoorheen we 
kijken naar de zorgsector, dan kunnen we inschatten of en in hoeverre ‘de zorg’ als 

extended enterprise kan worden gezien. 

3.1 Onderdelen van de extended enterprise in de zorg 

Communicatienetwerken verbinden deelnemende organisaties 
In het geval van de zorg worden zorgverleners met elkaar verbonden door allerlei 
communicatienetweken. Enerzijds zijn daar de ICT-netwerken, anderzijds de meer 

‘reguliere’ netwerken als telefoon en fax. Het ICT-landschap is echter nog in hoge 
mate gefragmenteerd. Informatie ligt verspreid over ZIS-en (ziekenhuis-
informatiesystemen), ECD’s (electronische clientendossiers), HIS-en (huisarts-
informatiesystemen) en KIS-en (keteninformatiserings systemen) die in veel 
verschillende smaken komen. Daarnaast wordt informatie geregistreerd in andere 
typen van applicaties, zoals financiële administraties. Ook wordt dezelfde informatie 
of –elementen daarvan vaak in verschillende applicaties opgeslagen, en binnen 
verschillende processen vanuit verschillende bronnen aangewend. 
Er wordt hard gewerkt aan integratie, maar de keuzeruimte is groot; er bestaan 
veel verschillende standaarden op dit gebied (NICTIZ publiceerde recent een 
overzicht – zie NICTIZ 2012), en gekoppeld aan een gedecentraliseerde 
overlegstructuur op dit gebied maken dat keuzes en afspraken maken op dit gebied 
moeilijk verloopt en gegevensuitwisseling nog niet altijd gestructureerd verloopt. 
Hierdoor is de meest recente informatie over de situatie van patiënten niet altijd 

beschikbaar waar het nodig is, en zijn verschillende bevindingen niet altijd 
makkelijk aan elkaar te relateren. Dit leidt ertoe dat zorgverleners niet altijd een 
actueel  overzicht van relevante informatie hebben, en mogelijk gaat dit ten koste 
van de kwaliteit van zorgverlening – alhoewel dit niet makkelijk aan te geven is. 
Binnen organisaties is dit inmiddels aardig op orde, maar tussen organisaties nog 
niet. De onderdelen van communicatienetwerken zijn er wel, maar de koppeling 

daartussen nog niet. 
 
Doelen zijn verenigbaar 
‘Het verbeteren van de gezondheidssituatie van patiënten’ is het enige realistische 
gemeenschappelijke doel. Hierbij valt te denken aan zaken als ‘minder onnodige 
operaties’, minder overbodige medicatie’ of ‘kwalitatief betere zorg’. Dit is in veel 
gevallen ook aan de orde, zoals in gevallen waarin afspraken worden gemaakt over 
ketenzorg, dat sinds ongeveer 2010 is ingezet. Dit is bezig om gemeengoed te 
worden, gezien de verschillende ver uitgewerkte vormen van ketenzorg, zoals 
ketenzorg dementie, ketenzorg COPD (‘longaandoeningen’) en ketenzorg CVA 
(‘beroerte’).  
Tegelijkertijd zijn doelen als minder operaties minder medicatie niet direct 
interessant voor zorgorganisaties, die om deze reden inkomsten zouden missen. Of 
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doelen daadwerkelijk verenigbaar zijn moet dan ook nog blijken.  
Toch zullen de komende jaren ziektebeelden verder worden geprotocolleerd, en de 
bijdragen van verschillende zorgaanbieders worden nog beter op elkaar afgestemd. 
Houdt betaalbaarheid in de gaten, maar blijf ook de het belang van de relatie 
tussen patiënt en zorgverlener in de gaten houden. 
 
Samenwerking verloopt op een moderne manier 
Binnen zorginstellingen weten zorgverleners elkaar wel te vinden. Als het om 
afstemming tussen zorgverleners van verschillende instellingen gaat is dit 

moeilijker te zeggen. Zorgverleners krijgen niet altijd de tijd om structureel over de 
schutting van de instellingen heen te kijken. Wel is het gemeengoed om binnen 
multidisciplinaire teams een warme overdracht te doen in een centraal gelegen 
instelling, bijvoorbeeld het ziekenhuis.  
Het blijft vaak nog improviseren om te kunnen samenwerken. Interessant in dit 
licht is de poging van een flink aantal partijen om te komen tot een generieke 
beschrijving van de verdeling van verantwoordelijkheden van zorgverleners in 

samenwerkingsverbanden (KNMG et al 2010), maar tegelijkertijd merk ik in mijn 
eigen werkpraktijk dat deze beschrijving geen grote bekendheid geniet.  
 
De waarde van afzonderlijke organisaties neemt toe 
Het is op dit moment moeilijk te zeggen of de waarde van afzonderlijke 
zorginstellingen toeneemt als samenwerking en communicatie goed verlopen en tot 
taakintegratie leiden. Verwacht kan worden dat het ter beschikking hebben van een 

mobiliseerbaar netwerk en een actueel overzicht van informatie voor de individuele 
organisaties van belang zijn en van waarde zijn, alleen al omdat er minder tijd aan 
zoeken naar informatie en informatiebronnen zal hoeven te worden toegewezen, en 
aan het onderhoud van de arrangementen die dit mogelijk maken. 
 
Organisaties vormen een duurzaam netwerk 

Dit is nog vaak ad hoc; verduurzaming is nog in ontwikkeling. Partijen zoeken 
elkaar wel op. Met name op tactisch niveau zie je veel overleg optreden en 
ontwikkelingen in gang gezet worden. Al dan niet wordt dit geïmplementeerd of 
naar strategisch niveau getild. Overleg tussen zorgverleners verloopt naar behoefte, 
bijvoorbeeld in multidisciplinaire teams. Ook is de ingezette koers van ontwikkeling 
van zelfsturende teams belangwekkend. 

3.2 Conclusie 

Veel verschillende partijen zijn bij de zorg betrokken, maar dit geheel is niet of niet 
volledig als extended enterprise te bezien. Er zijn veel verschillende (typen) 
informatiesystemen en applicaties, en die worden beginnen van elkaar losstaande 
processen ingezet. Koppelingen kunnen of mogen niet altijd worden gelegd. 
Informatie is daardoor binnen groepen van zorgverleners gefragmenteerd aanwezig, 
en moeilijk aan elkaar te relateren. Het heeft er wel elementen van weg, maar is 
nog niet volledig ontwikkeld.  
Dit staat een bepaalde mate van collectieve intelligentie in de weg. Het niveau 
van kennis kan omhoog; organisatie van de enterprise brede informatiehuishouding 
en bijpassende ICT infrastructuur is hierbij nodig. De vraag die ik nu dan ook stel, 
en in het hierna volgende probeer te beantwoorden, is wat de rol van ‘architectuur 
is’ bij het vergroten van de collectieve intelligentie van zorgverleners en patiënten. 

4 De rol van architectuur 
Een architectuur is in het algemeen op te vatten als een beschrijving van de 
samenhang tussen samenwerkings-, proces-, informatie- en ICT modellen voor 
toepassing in bepaalde werkpraktijken (Oosterbaan 2012). Het biedt het voordeel 
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van een samenhangende aanpak van het (her)ontwerp van die werkpraktijken, met 
een visie op de inzet van ICT, ten opzichte van een gefragmenteerde aanpak van 
processen en IT.  
In een architectuur liggen afspraken besloten die leidend zijn voor de omslag naar 
die gewenste manieren van werken. We kunnen hierbij een onderscheid maken in 
‘de architectuur’, een beschrijving van die samenhang, vaak in termen van plaatjes 
en schema’s, en ‘architectuur’ als een invalshoek om tot ‘een architectuur’ te 
komen, dus: een ontwikkelproces, het komen tot afspraken over wat er in ‘een 
architectuur’ terecht moet komen. 

 
In relatie tot doorontwikkeling van ‘de zorg’ tot een extended enterprise, vestigt 
gebruik van de term ‘architectuur’ dus aandacht op het komen tot een 
concretisering van de verschillende modellen en de samenhang daartussen. Ook 
vestigt het de aandacht op de uitkomst daarvan, de beschrijving zelf/de 
architectuur. Dit is samenhang tussen: 
 een beschrijving van de gewenste organisatie van samenwerking tussen 

zorgverleners (behandelteams, wijkteams, multidisciplinaire overleggen en 
meer ad hoc vormen van overleg); 

 een beschrijving van de gewenste uitvoering van de verschillende geselecteerde 
processen (inhoudelijke processen als COPD, CVA, Dementie, CF, CVRM, etc., 
secundaire processen als cliënten-, financiële- en personeelsadministratie, en de 
samenhang tussen deze processen); 

 een beschrijving van het te hanteren informatiemodel (inhoudelijk – welke 

informatie is bij welke processen nodig – en op het gebied van beschrijving van 
die informatie – syntax en semantiek); 

 een visie op de mogelijkheden ten aanzien van ICT, bijvoorbeeld zelf 
ontwikkelen of aanschaffen, een ontwikkel- en implementatiestrategie, en de 
relatie met andere relevante ICT-systemen. 

 

Architectuur kan dus helpen bij het ‘in samenhang brengen’ van de 
bovengenoemde onderdelen, en het vormen van een visie op hoe de verschillende 
onderdelen te implementeren. Probleem hierbij is dat ‘architectuur’ vaak ver weg 
staat van de wereld van de zorgnetwerken, zijn de patiënten en de relaties met hun 
zorgverleners. De vraag is dan ook op welke wijze architectuurontwikkeling in de 
zorg in te richten, zodanig dat de relatie tussen patiënten en zorgverleners kan 
worden versterkt. 
Het is hierbij van belang om ‘organisatie van samenwerking’ niet alleen als output 
van architectuur te zien, maar vooral ook als input. De gewenste samenwerking is 
de uitkomst van het maken van afspraken tussen diezelfde partijen, en dit vraagt 
goede relaties ook aan het begin van een ontwikkeltraject. Om deze reden is het 
niet juist om architectuur louter als iets technisch te zien, maar moet het vooral 
ook worden opgevat als mensenwerk.  
Een architectuur is niet alleen een agenda voor het ontwikkelen van ICT, maar ook 
een agenda voor het ontwikkelen van samenwerking (Oosterbaan 2012). Dit 
betekent dat het maken van politiek-bestuurlijke afspraken en het smeden van 
relaties voorop het netvlies van architecten moet komen te staan. Op deze wijze 
draagt een architectuur bij aan het ontstaan van de randvoorwaarden voor 
collectieve intelligentie. 

5 Conclusie  
Vanuit het perspectief van extended enterprise bekeken valt op dat het verlenen 
van zorg een aangelegenheid is waar veel verschillende partijen bij zijn betrokken, 
maar waarbij een bepaalde mate van gemeenschappelijke intelligentie vooralsnog 
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ontbreekt. In de relaties tussen patiënten en hun zorgverleners, alsmede onderling 
tussen die zorgverleners, is veel informatie nog niet goed uitwisselbaar.  
Het hanteren van het begrip extended enterprise helpt om ‘het oog op de bal te 
houden’: vanuit de definitie ervan zijn een aantal aangrijpingspunten te benoemen 
om deze intelligentie te vergroten. Het definiëren en ontwikkelen van betrokken 
partijen, ketens, informatiebehoefte, en toepasselijke ICT oplossingen wordt hierbij 
benadrukt.  
‘Architectuur’ kan hierbij een rol spelen, door de samenhang tussen al deze 
elementen te benoemen. Architectuur is hierbij enerzijds een product (‘een 

architectuur’) als een concept of metafoor om gemeenschappelijk te kijken naar 
uitdagingen en mogelijke oplossingen. In het formuleren van een architectuur is het 
mogelijk wel een risico dat de netwerken van patiënten en hun zorgverleners uit 
beeld raakt.  
De strategische betekenis van het hanteren van deze architectuurbenadering komt 
tot uitdrukking als partijen in staat blijken te zijn afspraken te maken over de wijze 
waarop ze samenwerken, en de mate waarin ze in staat zijn om de relatie tussen 

patiënt en zorgverleners daadwerkelijk te ‘empoweren’, naast alleen afspraken over 
informatie en ICT te maken.  
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