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Programmamanager Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg 

17 maart 2022

Wegiz Special InZicht



• Waarom de Wegiz?

• Wat merken organisaties hiervan? En wanneer?

• Hoe sluit dit aan op de regeling InZicht?

• Wat is de invloed van de Wegiz op applicaties, infrastructuur en standaarden?

Agenda
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• Minder onnodige fouten
• Minder vermijdbare ziekenhuisopnames
• Lagere administratieve lasten
• Meer gemak voor patiënten
• Meer werkplezier voor zorgverleners

Waarom elektronisch 
uitwisselen?
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• DAT er gegevens uitgewisseld worden

• HOE er wordt uitgewisseld: de eisen die 
worden gesteld aan taal en techniek

• Dat gegevensuitwisseling 
elektronisch en genormeerd gebeurt:

• De ICT-leveranciers moeten 
gecertificeerd zijn, en

• Zorgaanbieders zijn verplicht om 
gecertificeerde software te gebruiken

• WELKE gegevens er uitgewisseld worden en 
welke eisen er gelden voor ‘goede zorg’. 
Dat staat in de kwaliteitstandaard

• OF er informatie mag worden uitgewisseld: 
dat wordt bepaald in andere wetgeving 
waar de Wegiz niets aan verandert. 

• De uitwisseling met de patiënt. De Wegiz 
gaat over uitwisseling tussen zorgverleners. 
Gestructureerd uitwisselen levert immers 
ook voor het PGO een versnelling op.

De Wegiz is een Kaderwet op basis van AMvB’s

De Wegiz regelt:          En niet:
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Meerjarenagenda Wegiz

• Overzicht van kansrijke gegevensuitwisselingen 

• Opgesteld in nauw overleg met het zorgveld. Zowel zorgpartijen en 
de minister zelf mogen gegevensuitwisselingen aandragen voor een 
wettelijke verplichting. 

• 4 gegevensuitwisselingen met voorrang: 
o Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
o Verpleegkundige overdracht
o Beeldbeschikbaarheid 
o Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (Medicatieoverdracht)

• Geactualiseerd in Q4 2021



1. Samen de effecten verkennen

2. Samen nadenken over bekostiging en 
financiering

3. Samen werken aan standaarden & normen

4. Opnemen van de gegevensuitwisseling in een 
Algemene Maatregel van Bestuur 

5. Implementatie en gebruik

U hebt dus zélf heel veel invloed op het resultaat!

Invoering van de Wegiz in 
5 stappen
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November 2020

Behandeling Tweede 
Kamer

Januari 2019

Start programma Egiz

Adviesvraag aan Raad van 
State

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer

1 januari 2023

Beoogde start 
certificering

Positief advies Raad van State

2024 

• Beoogde 
ingangsdatum 
Beelduitwisseling en 
Basisgegevensset
Zorg (spoor 2)

Februari 2021 Mei 2021

• Geactualiseerde 
Meerjarenagenda Wegiz

• Nota naar aanleiding van 
verslag naar Tweede 
Kamer

Oktober 2021

Technische briefing Kamer en pers

• Beoogde 
ingangsdatum Wegiz

• Beoogde 
ingangsdatum Digitaal 
voorschrijven en ter 
hand stellen (spoor 1)

Deskundigenbijeenkomst 
Eerste Kamer

Kamerbrief
April ‘19

Kamerbrief
Juli ‘19

Kamerbrief
Oktober ‘20

Kamerbrief
December ‘21

November 2021

Kamerbrief
Oktober ‘21

Kamerbrief
Mei ‘21

Wetsvoorstel in 
internetconsultatie

Maart 2020 April 2022 2026

• Beoogde 
ingangsdatum Digitaal 
voorschrijven en ter 
hand stellen (spoor 2)

Activiteiten zorgveld en ICT-leveranciers

Tijdlijn Wegiz



Wegiz Mijlpalen

Opstellen AMvB

Uitvoeringsfase NazorgfasevoorbereidingsfaseVoorfase

Opstellen Norm en certificatieschema

U&H toetsen

(concept) 
PIA

Certificeren leveranciers 
door CI’s

CI’s
aanwijzen

Opstellen 
Toezichtsafspraken

F&B-onderzoek

PIA: privacy impactanalyse
U&H: uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
F&B: Financiering en bekostiging
CI: certificerende instantie

25 weken 100 weken 52 weken (tot inwerkingtreding)

Opstellen 
Invoerings-

strategie GU

MKBA

VHS

MKBA: Maatschappelijke kostenbatenanalyse
VHS: Volwassenheidsscan

Activiteiten programma Egiz
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Wat merken de zorg-organisaties? En wanneer?



• Doel: 100% overdracht: besparing in tijd, toename van de kwaliteit  van de zorg, meer werkplezier

• Scope: AMvB richt zich in de eerste plaats op gegevensuitwisseling voor VVT en ziekenhuizen

• Probleemstelling: om te komen tot 100% overdracht, gelden organisatorische en technische 

randvoorwaarden

• Kwaliteitsstandaard: wordt volgens planning deze zomer ingeschreven bij het Zorginstituut

• Type aanwijzing: spoor 2
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Verpleegkundige overdracht met voorrang



Organisatie: Samenwerkingsafspraken met betrekking tot de 
eOverdracht zijn ingeregeld

Processen: Procesontwerp van het overdrachtsproces conform de 
eOverdracht is vastgesteld. Uitdagingen zijn opgelost om te komen 
tot een goede overdracht in de nieuwe werkwijze

Informatie: De inrichting van het elektronisch zorgdossier voldoet 
aan de specificaties van de eOverdracht 
(14 zorginformatiebouwstenen en pdf). 

Applicatie: De applicaties zijn door Nictiz gekwalificeerd conform 
de eOverdracht standaard om de informatie met andere systemen 
te delen.

Infrastructuur: De infrastructuur voor berichtenuitwisseling is 
gereed om de overdracht technisch uit te wisselen.
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De invloed van de Wegiz op applicaties, infrastructuur en standaarden

Scope VIPP InZicht Scope WEGIZ

De Wegiz gaat uiteindelijk over alle 5 de lagen.
de bovenste lagen gaan over het WAT 

(kwaliteitstandaard). 
De onderste lagen gaan over het HOE (de 

informatiestandaard en de norm)
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Hebt u nog vragen?

Programma Elektronische 
Gegevensuitwisseling in de Zorg

gegevensuitwisseling@minvws.nl
www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

mailto:gegevensuitwisseling@minvws.nl
http://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/

