
Welkom bij themasessie
Informatiestandaard eOverdracht in de praktijk

19 mei 2022



Agenda
Agenda themasessie 19 mei

15.00 - 15.15:

15.15 – 15.30:

15.30 – 16.00:

16.00 – 16.15:

16.15 – 16.45:

16.45 – 17.00:

Welkom & korte introductie. Toelichting op het programma 

Mentimeter

Sessie 1
eOverdracht is een veranderproces (Frank Berens)

Terugkoppeling en reactie op sessie 1

Sessie 2
eOverdracht in de praktijk (Erna Vreeke)

Terugkoppeling en reactie op sessie 2
Mentimeter
Afronding & afsluiting



Enkele spelregels

• Akkoord met opname van de sessie voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn?

• Graag geluid uit (i.v.m. de grootte van de groep);
• Heb je een vraag of opmerking stel deze gerust door geluid aan te zetten of handje opsteken 

of via de chat met “vraag:”;
• We vragen je zo een paar vragen te beantwoorden in Mentimeter;
• Aan het einde van de sessies vragen we je nogmaals vragen te beantwoorden in Mentimeter;
• Voor Mentimeter ga je even buiten deze presentatie naar een andere omgeving (menti.com). 

Dit kun je doen via je smartphone of via je tablet of pc (let op dat je verbinding met Teams 
niet verbreekt)



Doel van vandaag

• Kennis delen over eOverdracht;

• Ophalen van ervaringen;

• Kader schetsen van landelijke ontwikkelingen & veranderingsproces;

• Welke implementatieroute & aandachtspunten vraagt dit in het 

zorgproces?

• Zijn er verschillen/overeenkomsten tussen cure en care?



120 deelnemende organisaties regeling Inzicht
waarvan

96 deelnemende organisaties aan eOverdracht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/05/09/deelnemers-regeling-inzicht-in-beeld-april-2022



Mentimeter

Voor de beeldvorming; verzoek om in Mentimeter in te vullen:





Over naar de gastsprekers en thema’s

• Thema: eOverdracht is verandering
• Frank Berens (V&VN)

• Thema: eOverdracht in de praktijk
• Erna Vreeke (Nictiz)



eOverdracht, de kaders

Frank Berens, adviseur informatiestandaarden
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Wegiz

• Een wet(svoorstel 3/5/21) die stelt dat daartoe 

aangewezen gegevensuitwisselingen tussen 
zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.

• Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de 

informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten 
sneller en met minder kans op fouten van de ene 
zorgverlener naar de andere.
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Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg



AMvB

• De Wegiz vormt de basis om bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) 

gegevensuitwisselingen aan te wijzen die ten minste elektronisch moeten 

plaatsvinden.

• Vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen
- Receptenverkeer, BgZ, Beelduitwisseling en eOverdracht

11

Algemene maatregel van bestuur



Wat & Hoe

• 'Wat' verplicht elektronisch uitgewisseld moeten worden, wordt bepaald 

door kwaliteitsstandaard

• Informatieparagraaf uit kwaliteitsstandaard is basis voor 

informatiestandaard.

• Samen met Nictiz de informatiestandaard eOverdracht opgesteld.
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Wat & Hoe

• 'Hoe' verplicht elektronisch uitgewisseld moet worden, wordt in normen 

gegoten door NEN

• Generieke functies komen in meerdere gegevensuitwisselingen terug. 

(identiteit, authenticatie, autorisatie enz.)
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Waarom wettelijke 
verplichting

• Al jaren proberen zorgpartijen onderling te regelen dat 

er gegevens uitgewisseld kunnen worden.

• Verschillende (grote) belangen hielden dat tegen

• Overheid gevraagd om uitwisseling te bewerkstelligen

• Preek, wortel en stok zijn overheidsinstrumenten
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Informatieberaad

• (bijna) Alle zorgpartijen via bestuurder aan een tafel
• 4 outcomedoelen:

- Medicatieveiligheid
- Patiënt centraal
- Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
- Eenmalig vastleggen van gegevens

• VWS is voorzitter, 5 x jaar vergadering/besluiten
• Kerngroep van beleidsadviseurs bereiden voor
• Architectuurboard is adviesorgaan
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Duurzaam 
informatiestelsel

• Op basis van een taal en een techniek

• Gebruik van zorginformatiebouwstenen (zibs)

• Gebruik van SNOMED CT als begrippentaal

• Informatiestandaarden op basis van zibs

• Hergebruik van gegevens in primaire zorgproces en kwaliteitsregistraties
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Informatiestandaard
eOverdracht

• Gebaseerd op kwaliteitsstandaard

• Inhoudelijk onderhoud door redactieraad V&VN

• Technisch beheerd door Nictiz

• Totaal 56 zibs

• Wordt stapsgewijs ingebouwd door softwareleveranciers

• Binnen InZicht programma wordt begonnen met 14 zibs
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VIPP

• VIPP InZicht; 

- 120 zorgaanbieders ingeschreven op subsidie voor implementatie van 

eOverdracht en/of PGO

Verschillende andere VIPP programma's

- nu VIPP 5 (Cure) voor uitwisseling BgZ onderling en PGO
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Versnellingsprogramma informatie-
uitwisseling Patiënt en Professional



Routekaart
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Implementatie

20



Fasen implementatie
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Veranderproces

• eOverdracht is niet louter een software implementatie

• Kwaliteits- en informatiestandaard gebruiken is veranderproces

• Kennis verspreiding, adoptie, invoeren/doorvoeren en borgen van de 

kwaliteits- en informatiestandaard.
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Ontwikkelproces en 
voorbereiding op implementatie i.s.m. 
Programma Inzicht
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Wat kun jij doen?

• Bekijk het stroomschema “Aan de slag 
met de eOverdracht”

• Al betrokken? Meld je aan voor de 
klankbordgroep eOverdracht 

• Is jouw organisatie nog niet betrokken, 
maar wil je wel graag meedenken over 
de implementatie van de eOverdracht? 
Meld je dan aan bij V&VN voor het 
ambassadeurstraject 



Vragen?
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Sessie 2
eOverdracht is
standaardisatie

Erna Vreeke

Adviseur eOverdracht Nictiz

20-05-2022



Informatiestandaard eOverdracht 

kwaliteitsstandaard verpleegkundige en verzorgende
verslaglegging

Knelpunt verpleegkundige praktijk

eOverdracht

20-05-
2022 eOverdracht 26



1. Verminderen van administratieve lasten

2. Verbeterde kwaliteit van de inhoud van de overdracht ten 
behoeve continuïteit van zorg

3. Het minder herhaaldelijk uitvragen van informatie bij patiënten

4. Volledigheid van de inhoud van overdracht

5. En daardoor meer tijd voor de patiënten en/of waar het 
werkelijk om gaat of moet gaan.

Doelen eOverdracht 

20-05-
2022

eOverdracht 27



Grote diversiteit van gegevens in het zorgdossier à tussen 
en in systemen door de hele keten

Het zorgproces: V&V&V worden onvoldoende 
ondersteund
o Geen samenhang tussen onderdelen zorgproces + verschillend vastgelegd

o Overtypen of kopiëren/plakken, inconsistentie en onvolledige verslaglegging

Gegevens zijn niet uitwisselbaar of herbruikbaar:
o Overdracht niet volledig, niet consistent ingevuld of geen overdracht

o Overtypen of kopiëren/plakken à administratieve last, foutgevoelig

o Informatieverlies à interpreteren door ontvangende partij à navragen, zorg op een 
andere manier continueren

Waarom informatiestandaard eOverdracht?

Eind- of 
tussenevaluatie

Gegevens 
verzamelen 

Het zorgplan
Vaststellen 

zorgprobleem

Het zorgplan
Doelen en 
gewenste 

zorgresultaten

Het zorgplan 
Interventies

Het zorgplan: 
Uitkomsten en 

behaalde 
zorgresultaten 

Overdracht 



Tijdslijn ontwikkeling eOverdracht
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•Analyse- en 
ontwerp   (2010-
2013):

•Literatuurreview
•Analyse dossier: 

verpleegkundige 
overdrachten

•Synthese van 
bevindingen

•Delphi-rondes

eOverdracht 1.0

•Modelleren van 
gegevens (2014-
2016):

•Zorginformatiebouwste
nen

•Eenduidige termen via 
SNOMED CT

•Mapping met 
classificaties

eOverdracht 2.0

•Validatie (2016-2018):
•Casuïstiek, leden en 

achterbanraadplegingen
•(zorgbrede) open 

consultatie

•Formele vaststelling:
• via Redactieraad 

(expertgroep) en via
• Informatieberaad (26 

maart 2018)

eOverdracht 3.0

•Implementatie eerste 14 
bouwstenen (2019-nu)

•Proeftuinen
•Versnellingsprogramma InZicht 

(2021-2022)

•Programma eOverdracht:
•Beproeven onderdeel Zorgplan
•Veranderopgave vormgeven

eOverdracht 4.0



Uitwisseling eOverdracht vindt plaats tussen organisaties

Versturende organisatie

eOverdracht vindt plaats 
tussen organisaties in
verschillende sectoren 

of 

binnen dezelfde sector

Ontvangende organisatie

Ziekenhuis Ziekenhuis

Wijkverpleging Wijkverpleging

Verpleeghuis Verpleeghuis

Revalidatie Revalidatie

Verstandelijk gehandicapten zorg Verstandelijk gehandicapten zorg

Lichamelijk gehandicapten zorg Lichamelijk gehandicapten zorg

Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg

Dagbesteding Dagbesteding

Hospice Hospice

Jeugd Gezondheidszorg Jeugd Gezondheidszorg

Justitiële inrichting Justitiële inrichting

20-05-2022 eOverdracht 30



De werking van eOverdracht; een voorbeeld (1/2)

20-05-2022 eOverdracht31



De werking van eOverdracht; een voorbeeld (2/2)

20-05-2022 eOverdracht32



20-05-2022 Lagenmodel

Het 5-Lagenmodel als hulpmiddel voor implementatie
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samenwerking

koppelen van 
systemen

infrastructuur

Organisatorische eenheid

structuur en inhoud

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Beveiliging

W
et-en regelgeving

Organisatorische eenheid

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur
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Afspraken over welke gegevens hoe vastgelegd en uitgewisseld 
moeten worden:
qHoe deze gegevens moeten worden vastgelegd in 

het elektronisch zorgdossier – via 
Zorginformatiebouwstenen (zibs)

qEenduidige taal/termen: gegevens moeten voor 
alle zorgprofessionals dezelfde betekenis hebben 
(SNOMED CT)

qHoe deze gegevens (technisch) moeten worden 
uitgewisseld

Op basis van registratie aan de bron: eenmalig vastleggen, 
meervoudig gebruik

zie landingspagina Verpleegkundige Zorg

Informatiestandaard eOverdracht

20-05-202234

eOverdracht 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Verpleegkundige_Zorg


Van componenten tot informatiestandaard - eOverdracht

20-05-2022 eOverdracht35

V&VN Richtlijn 
Verpleegkundige& Verzorgende 

Verslaglegging en Overdracht

• Beschrijven nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt 
moet worden vastgelegd.

• Welke gegevens leggen we vast en op welke manier.
• Niet alle elementen zijn verplicht! Alleen indien van toepassing. Dit is gespecificeerd in 

informatiestandaard



Sectie Onderdeel

Administratieve gegevens Informatie over de patiënt, verzekeringsgegevens, zijn/haar contactpersoon en betrokken zorgorganisaties

Algemene patiënten context Informatie over de algemene leefomstandigheden van de patiënt, zoals de gezins- en woonsituatie, levensovertuiging, 
wilsverklaringen en sociale aspecten als participatie in maatschappij, hulp van anderen, taalvaardigheid

Medische context Relevante medische informatie, zoals (hoofd)behandelaar, medische diagnoses en voorgeschiedenis, allergieën, 
vrijheidsbeperkende interventies, verschillende meetwaarden zoals bloeddruk, pols, ademhaling, temperatuur, lengte, 
gewicht en pijnscore.

Verpleegkundige context: zorgplan Informatie over actuele verpleegkundige patiëntproblemen, specifieke verpleegkundige interventies met het gewenste 
zorgresultaat (behandeldoelen), afspraken, wensen en behoeften patient en/of naasten.

Verpleegkundige context: specificatie
gezondheidstoestand

Informatie over de bredere gezondheidsstatus: nadere specificatie van onderwerpen horende bij zorgplan (bijv. 
wondkenmerken), alsook de status van niet-problematische gezondheidsaspecten van de patiënt van belang in zorg (bijv. 
brildragend).  

Omvat informatie inzake zelfzorg (onder meer in relatie tot algemene dagelijkse levensbehoeften –ADL–), mobiliteit, 
voedingsadvies, ondervoedingsscores, vochtbalans, sonde, infuus, uitscheiding (zoals blaas- en darmfuncties, stoma), 
huidletsel en wonden, zintuigen (horen en zien), ziektebeleving, mentale status.

20-05-2022 eOverdracht36

Inhoudelijke opbouw informatiestandaard eOverdracht



Implementatie van eerste 14 bouwstenen (zibs met*)

20-05-202237



Nictiz ondersteunt programma eOverdracht:

• Aandacht voor veranderingsproces

• Beproeven/ testen van volgende sets bouwstenen te 
beginnen bij zorgplan in 2 regio’s te beginnen met 
interview gebruikers/ leveranciers

Programma eOverdracht

20-05-202238



Betrokken organisaties in 2 regio’s (NHN en Zwolle): 
• 3 ziekenhuizen
• 7 VVT organisaties in NHN 
• 5 VVT organisaties in Zwolle

Vragen/topiclijst:
• Hoe worden de gegevens in de verschillende onderdelen van het zorgproces geordend?
• Hoe zijn de onderdelen van het zorgproces terug te zien in het dossier: OF

is een relatie tussen de onderdelen van het zorgproces, zodat overdracht zich goed kan vullen
• Anamnese, risico-inventarisatie, zorgplan, rapportage, overdracht

• In hoeverre worden de gegevens binnen de verschillende onderdelen van het zorgproces hergebruikt/ gekoppeld?
• In hoeverre worden gegeven in overdracht automatisch gevuld vanuit de bron? 

Interview gebruikers
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Voorlopige bevindingen per stap

40

2. Voorlopige bevindingen ‘zorgplan’

• In VVT aanwezig, zkh vooral actieplan

• Vaststellen van probleem à niet 

eenduidig

• Doelen en resultaten: niet eenduidig, 

soms doelenbibliotheek, maar meestal 

vrije tekst 

• Interventies: veel vrije teksten, soms 

actie/actievlakken maar altijd 

gecombineerd met vrije teksten 

3. Voorlopige bevindingen ‘overdracht’

• Relatie tussen de onderdelen van zorgproces is 

verschillend per system à overdracht handmatig 

• Overdracht in VVT nog weinig ‘geautomatiseerd’, 

wel in ziekenhuis, maar via verschillende 

aanvliegroutes 

3. 
Overdracht 

VVT:
Het verhaal van de cliënt is belangrijk. Dit 

doen we via vrije tekst, zodat het 
authentiek blijft’

‘Kunnen we door standaardisatie zorg op 
maat leveren?’  

1. Gegevens verzamelen 

2. Het zorgplan

3. Eind- of tussenevaluatie 
Vaststellen zorgprobleem

Vaststellen doelen en 
resultaten

Vaststellen interventies



Overall bevindingen gebruikers

Eind- of tussenevaluatie 
(rapportage)

Gegevens verzamelen 

Het zorgplan
Vaststellen van zorgproblemen

Vaststellen van doelen en 
zorgresultaten

Interventies 

Overall bevindingen 
• Relatie tussen de onderdelen van zorgproces is verschillend 

per system
• Verschillen tussen sectoren qua indeling en taal 

(verpleeghuis, wijkverpleging en ziekenhuis)
• Overdracht in VVT nog weinig ‘geautomatiseerd’, wel in 

ziekenhuis, maar via verschillende aanvliegroutes 
• Veel verschillende termen voor onderdelen verpleegkundig 

proces 

Overdracht 



• Ondersteunen veranderproject gebruikers zoals patientjourney

• Opzetten van website met tools ter ondersteuning

• Voorbereiden ketentest met nieuwe zibs en Snomed CT met het idee 1 client- 1 
plan op basis van thema valrisico!

• Op basis van de beproeving uitwerken van handleiding voor gebruik bouwstenen 
in EPD/ECD 

Vervolgstappen programma eOverdracht
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Vragen??

20-05-
2022

eOverdracht 43



Terugkoppeling 
sessies





Afronding 
& 

Afsluiting

Dank voor jullie aanwezigheid en 
inbreng!


