
KETENSAMENWERKING
STIJGENDE 
ZORGKOSTEN

Samenwerking tussen zorgverleners bij de diagnose, controle 
en behandeling van patiënten en cliënten is belangrijk voor 
goede en e�ectievere zorg. 

Zorguitgaven stijgen gemiddeld met 4% per jaar. 
E-health oplossingen maken e�iciëntere, e�ectievere 
en betaalbare zorg mogelijk. 

Voor snelle communicatie tussen uw ziekenhuis en uw 
zorgpartners is uitwisseling van medische data belangrijk. 
KPN Medische Berichtenservice biedt u een oplossing 
voor alle gestructureerde berichtenverkeer tussen 
zorgverleners. Slim ingericht, veilig en overzichtelijk.

VEILIGE 
DATA-UITWISSELING 

MET ZORGPARTNERS

VEILIGE 
DATA-UITWISSELING 

MET ZORGPARTNERS

   VOOR MEER INFORMATIE INFO-GROOTZAKELIJK@KPN.COM
   OF BEZOEK WWW.KPN.COM/HEALTH

   VOOR MEER INFORMATIE

PERSOONLIJKE 
GEZONDHEIDSOMGEVING

Patiënten en cliënten krijgen meer regie op zorg door 
toegang te krijgen tot persoonlijke gezondheidsinformatie. 
Ook bepalen zij wie toegang mag hebben tot deze informatie.

Met de KPN ZorgCloud 
verbinden wij alle relevante 
Nederlandse zorgpartijen in de 
cure en care met elkaar.

ZORGCLOUD
Met KPN Zorg Messenger kunnen 
zorgprofessionals, patiënten en cliënten 
veilig en eenvoudig met elkaar 
communiceren en informatie uitwisselen.

ZORG MESSENGER
Met één stekker toegang tot meer dan 100 
applicaties van KPN Health  en aangesloten 
partners die het veilig meten, weten en uitwisselen 
van zorginformatie mogelijk maken. 

E-ZORG VERBINDING

KPN 
ZORGCLOUD

Onze oplossing voorziet in de uitwisseling van alle gestructureerde 
medische data, zoals EDI- en HL7- standaarden, waaronder FHIR.

GESTRUCTUREERDE MEDISCHE DATA

Vaste, vooraf afgesproken, prijs per jaar op basis van het 
berichtenvolume en zonder nacalculatie.

TRANSPARANT PRIJSMODEL

De KPN Medische Berichtenservice wordt gehost in de streng 
beveiligde en ISO27001 gecertificeerde datacenters van KPN en heeft 
het Goed Beheerd Zorgnetwerk label (ISO27001 & NEN7510). Toegang 
vindt plaats via twee factor authenticatie (o.a. UZI-pas).

INFORMATIEVEILIGHEID

EXTRA VEILIG MET KPN ZORGCLOUD
U maakt met de KPN Medische Berichtenservice gebruik van het grootste 
zorgnetwerk van Nederland met het grootste bereik in de cure en care. 

FLEXIBEL CONTRACT
U bepaalt zelf de looptijd en contractgrootte.

LAB2LAB
Voor laboratoria die laboratoriumuitslagen 
willen delen en aanvragen.

SELFSERVICE PORTAL
De selfservice portal biedt inzicht en 
controle in uw berichtenverkeer. 

Voor het inzichtelijk maken van laboraoriumuitslagen 
voor apothekers.

APOLAB 

Ons doel is Nederlanders grip te geven op de eigen gezondheid. 
Daar is toegang tot gegevens over gezondheid voor nodig. En moeten de zorgverleners in staat zijn 
zorgeloos belangrijke data uit te wisselen. De KPN Medische Berichtenservice is één van onze bouwstenen 
om daar aan bij te dragen. Zo werken we toe naar een wendbaar, veilig en betrouwbaar systeem waarin we 
samen de zorg in Nederland verbeteren en digitaliseren. 

Belangrijke trends in de zorg

KPN Medische Berichtenservice biedt uitkomst

Ontdek onze oplossingen voor betere zorg




