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Conclusies (1)
ICTU is gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijke implementatieondersteuning van veilige, 

verpleegkundige overdracht voor de periode 2023-2026.

De verkenning levert de volgende conclusies op:

De doelstelling (veilig, gestructureerd en gestandaardiseerd overdragen van bron naar bron, ten 

behoeve van hogere kwaliteit van de zorg) wordt door alle betrokkenen onderschreven. Over 

wanneer dit gerealiseerd is, verschillen de meningen. Het is niet alleen een veranderkundig vraagstuk, 

ook zijn er technische belemmeringen;

InZicht heeft als stimuleringsregeling succes gehad: in korte tijd zijn 95 zorgorganisaties in care en cure 

met hun leveranciers aan de slag gegaan met eOverdracht. Iedereen beseft ook dat het werk nog 

zeker niet klaar is: er is nog een aantal stevige issues en risico’s te managen en er zal nog een groot 

aantal organisaties moeten aansluiten. Aan de positieve kant zijn er ook kansen te benutten, die 

momentum voor verdere uitrol creëren;

Nu zijn vooral grote organisaties (met meestal de grotere leveranciers) bezig met de implementatie, 

de kleinere (met soms ook kleinere leveranciers) zijn nog niet zo ver, met uitzondering van de 

organisaties die deel uitmaken van een samenwerkingsverband in het kader van InZicht;
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Conclusies (2)

Onbekend is hoe groot de opgave is voor deze kleinere organisaties en leveranciers;

Het is van belang dat de overdracht op een veilige manier gebeurt, waarbij de privacy van 

cliënten/patiënten geborgd is. De implementatie van hieraan gerelateerde NEN-normen is nog niet 

voldoende en dient in het vervolgprogramma meer aandacht te krijgen;

Volgens betrokkenen blijft implementatieondersteuning noodzakelijk voor succesvolle opschaling van 

de implementatie. Een subsidieregeling behoort niet meer tot de mogelijkheden, de 

implementatieondersteuning moet daarom op een andere manier worden ingericht. Hierbij is het van 

belang dat zorgorganisaties eigenaarschap voelen en daarmee bereidheid om mee te investeren;

Gezien de vele veranderingen op i-gebied die op de (langdurige) zorg afkomen, is het slim te kijken 

waar synergie kan plaatsvinden in implementatie(ondersteuning);

De AMvB en norm NEN7545 zijn nog in ontwikkeling, nog niet definitief vastgesteld is welke reikwijdte 

deze krijgen (welke branches en welke grootte van zorgorganisaties). De uitkomst heeft gevolgen 

voor de implementatieondersteuning (omvang van de doelgroep).
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Aanbevelingen (1)

Op basis van deze conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen:

Ga uit van een iteratieve, lerende aanpak en richt de implementatieondersteuning stapsgewijs in 

uitgaand van de grootst mogelijke kleine stap. Doe dit middels een meerjaren-vervolgprogramma 

met drie fasen (Transitie - Implementatie - Borging) met daarbinnen een zestal sporen die parallel 

kunnen lopen (zie pagina 26);

Volg een groeipad: focus op 1e succesvolle implementatie(s) en ga van daaruit verder. Breid op 

inhoud uit via proefimplementaties en schaal pas op (regionaal/interregionaal) na een succesvolle 

implementatie. Leer hiervan en ga dan verder met uitbreiden en opschalen;

De eindsituatie InZicht op 30 juni 2023 bepaalt de startsituatie voor een vervolgprogramma. Los de 

blocking issues op vóór einde Regeling InZicht. Richt een Transitiefase in (januari - juni) ter 

voorbereiding op de overdracht;

Benut de Transitiefase voor het voorbereiden van proefimplementaties en het overnemen van voor 

deze fase relevante instrumenten en werkwijzen van InZicht. Werk vanuit verschillende scenario's die al 

naar gelang de uitkomst op 30 juni in werking treden;
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Aanbevelingen (2)

Bied zowel implementatieondersteuning op afstand (instrumenten die zorgorganisaties zelf kunnen 

toepassen) als maatwerk (hulp door adviseurs vanuit het programma) aan, ondersteund door de in 

deze rapportage voorgestelde communicatiestrategie;

Pak de implementatieondersteuning op samen met in ieder geval V&VN en Nictiz en onderzoek 

welke andere samenwerkingen nuttig zijn, sluit hierbij aan op het opgestelde stakeholderoverzicht;

Er is een handreiking in de maak over een integrale benadering van KIK-V en (opvolger) InZicht. Laat 

het vervolgprogramma de handreiking verder ontwikkelen met KIK-V en hier concrete werkafspraken 

over maken;

Volg de ontwikkelingen rondom de AMvB Wegiz en NEN 7545 op de voet evenals de ontwikkeling van 

NEN/Egiz m.b.t. normen voor generieke infrastructurele voorzieningen en neem de uitkomsten mee in 

de implementatieondersteuning;

Hanteer hierbij de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals opgenomen in deze rapportage.



DEEL I
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1. Doel, gewenste & huidige situatie 

en kansen, issues & risico’s
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In 2026 is het zover: dan kunnen wij als zorgprofessionals 

állemaal op dezelfde manier digitaal gegevens 

vastleggen én overdragen. Dat betekent het einde van 

aparte bijlagen bij de mail, faxen en gegevens uit 

andere systemen overtypen.

10

Bron:

Doel verpleegkundige overdracht

eOverdracht is de veilige, gestandaardiseerde, gestructureerde en geautomatiseerde overdracht 

van informatie tussen verpleegkundigen / verzorgenden op basis van zibs

(zorginformatiebouwstenen) van bron naar bron*.

* Dit betekent het gestructureerd ontvangen en overnemen in een bronsysteem. Geen handmatige acties (knippen, kopiëren, plakken of overtypen) 
nodig van verpleegkundigen om informatie op de juiste plek (zoals in de anamnese of het zorgplan) te krijgen. 
(Bron: e-mail VWS/DLZ aan InZicht-deelnemers d.d. 7-11-2022)



B
eveilig

in
g

W
et-

en
 reg

elg
evin

g
W

et
-

en
 r

eg
el

g
ev

in
g

B
ev

ei
li

g
in

g

Eenmalig registreren en hergebruik van elkaars 
gegevens conform standaard eOverdracht

Verpleegkundigen / verzorgenden (V&V)  werken op 
elektronische, gestructureerde, gestandaardiseerde 

manier

Eenheid van taal : SNOMED als terminologiestelsel. 
57 zibs

Zibs gestructureerd en gestandaardiseerd verwerkt 
bij betreffende cliënt/patiënt, zodat data kan 

worden hergebruikt

Frictieloos gebruik van de gemeenschappelijke 
infrastructuurvoorzieningen: Identificatie & 

Authenticatie, Toestemming, Adressering en 
Logging. Nuts als mogelijke oplossing.

Ziekenhuis en UMCZorgorganisatie VVT, gehandicaptenzorg en ggz

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie (ECD)

IT-infrastructuur

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie (ECD/EPD)

IT-infrastructuur

Ambitie uitgewerkt in vijflagenmodel
Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg): eOverdracht is één van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Wordt uitgewerkt in een AMvB (voorzien in 
2026). Focus is spoor 2: elektronische uitwisseling o.b.v. verplicht gestelde genormaliseerde eisen voor taal en techniek. Verdere uitwerking in normenkader met/door NEN 
(NEN7545).
EHDS (European Health Data Space): databeschikbaarheid en aansluiting op EU infrastructuur. Verpleegkundige overdracht niet benoemd. 
eIDAS 2.0: gebruik van eID en Digital eID Wallet voor identificatie van  zorgverleners. 
IZA (Integraal Zorgakkoord): data wordt digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces. Onderzoek naar verplicht gebruik infrastructuurnetwerken, 
gemeenschappelijke voorzieningen en open bronsystemen (Q1 2023 opgeleverd).

Europese wetgeving rondom beveiliging/cybersecurity (NIS2), Veilige mail opties NTA 7516 en mogelijkheden gegevensuitwisseling daarbij,  AVG (algemene verordening 
gegevensbescherming), NEN7510 Informatiebeveiliging in de zorg, NEN7512 (veilige gegevensuitwisseling), NEN7513 (logging ofwel geautomatiseerde registratie van toegang tot 
EPD/ECD).

Breed gedragen
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95 zorgorganisaties in 18 samenwerkingsverbanden zijn bezig met de implementatie van eOverdracht

binnen de regeling InZicht. Zij hebben tot 1 juli 2023 de tijd om de implementatie conform de eisen af 

te ronden;

Op dit moment zijn er issues die ervoor zorgen dat het halen van de doelen van de Regeling door 

zorgorganisaties onder druk staat;

Op de volgende dia is de stand van zaken per 1 juli 2023 weergegeven als de issues niet worden 

opgelost;

De daarop volgende dia’s gaan dieper in op de verwachte risico's en kansen voortkomend uit 

onzekerheden en afhankelijkheden van andere partijen voor het vervolg van het 

implementatieondersteuningsprogramma.
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Huidige situatie

Zie Bijlage II 

voor feiten en 

cijfers m.b.t. 

de InZicht-

deelnemers
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Ziekenhuis en UMCZorgorganisatie VVT, gehandicaptenzorg en ggz

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie (ECD)

IT-infrastructuur

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie (ECD/EPD)

IT-infrastructuur

13

Situatie op 1-7-’23 bij onopgeloste issues
Op pagina 11 staat de ambitie uitgewerkt. In onderstaand overzicht staat wat de situatie is op 1 juli 2023 als de issues nog niet opgelost zijn. 
In zwart staat aangegeven wat nog niet conform de ambitie is maar wel conform de eisen binnen InZicht. 
In rood en cursief staat wat niet conform de eisen van InZicht is en wat dus issues zijn.

Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg), EHDS (European Health Data Space) en eIDAS 2.0

Europese wetgeving rondom beveiliging/cybersecurity (NIS2), Veilige mail opties NTA 7516 en mogelijkheden gegevensuitwisseling daarbij,  AVG (algemene verordening 
gegevensbescherming), NEN7510 Informatiebeveiliging in de zorg, NEN7512 (veilige gegevensuitwisseling), NEN7513 (logging ofwel geautomatiseerde registratie van 
toegang tot EPD/ECD). 

Zie Bijlage II 

voor een 

specificering 

per soort 

uitwisseling

Eenmalig registreren en hergebruik van elkaars 
gegevens conform standaard eOverdracht niet mogelijk

V&V  hebben meer werk aan overdracht (ontvangen) 
en vervolgproces: overtypen en kopiëren/plakken

Naast SNOMED ook andere classificatiesystemen: 
Omaha, Nanda NIC NOC, etc. 

14 zibs, geen aanmeldbericht.

Cure2care en Care2care: meeste zibs
ongestructureerd, geen zib verwerkt. Care2cure: alle 

zibs ongestructureerd (en derhalve niet verwerkt).

Issues m.b.t. gebruiksvriendelijkheid persoonlijk 
authenticatiemiddelen.

Infrastructuren care en cure werken niet optimaal 
samen.



Op de volgende pagina’s staat een opsomming van de kansen die wij zien in en met behulp van 

vervolgimplementatie eOverdracht: allereerst de kansen die een programma voor 

implementatieondersteuning biedt voor de gewenste verandering in de zorg, daarna de kansen voor 

zo’n programma zelf. Daarnaast zijn er ook overall risico’s (mogelijke omstandigheden) die we signaleren 

wanneer het komt tot vervolgimplementatie eOverdracht.

M.b.t. de actuele issues (opgetreden risico’s): daarop zijn acties uitgezet die nog in de looptijd van de 

Regeling Inzicht plaatsvinden.

Het resultaat van de Regeling InZicht op 30 juni 2023 bepaalt het vertrekpunt voor vervolgimplementatie 

aanpak en scenario(s).

Toelichting kansen, issues en risico’s

Zie Bijlage III 

voor een 

gedetailleerd 

overzicht van 

issues en 

risico’s
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Kansen voor gewenste verandering in de zorg
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Kansen Aanpak vervolgprogramma 
implementatieondersteuning

Ultieme kans om vooruitlopend en aansluitend op de Wegiz de standaard 
eOverdracht planmatig duurzaam in te voeren met ondersteuning en gefaseerd te 
operationaliseren naar landelijke sectorale en cross-sectorale uitwisseling van 
elektronische verpleegkundige overdracht o.b.v. landelijk 
overeengekomen infrastructuur.

Implementatieplan/roadmap
V&VN/ICTU
O.b.v. Implementatiescenario's, 
proefimplementaties, beproeven

Niet alleen het voldoen aan wetgeving en bieden van technische oplossing, maar 
bovenal het gezamenlijk streven naar verminderde administratieve last binnen de 
zorg en optimalisatie van kwaliteit van zorg m.b.v. eOverdracht

Aandacht voor en regie op 
de verandercomponenten en 
complexiteit bij alle stakeholders

Het éénduidig en over één lijn uitwisselen van informatie borgt betere
privacybescherming van de data van de cliënt. De veranderde werkwijze en de 
systemen bevorderen informatieveilig gedrag. Hierdoor ontstaat een lagere kans op 
datalekken. 

Aandacht voor en regie op 
implementeren van normen die 
betrekking hebben op privacy en 
security.



Kansen voor een implementatieondersteuningsprogramma
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Kansen Aanpak vervolgprogramma 
implementatieondersteuning

Bij V&VN is een meerjarig programma ingericht voor het inhoudelijk beproeven van 
overige zibs (naast de 14 van InZicht) binnen de eOverdracht standaard en het 
ondersteunen van de veranderopgave (m.n. gericht op de beroepsgroep). Nictiz is 
hierbij aangesloten als beheerder van de standaard en de ECD/EPD-leveranciers 
voor de toets op de implementeerbaarheid.

Samenwerken. Vervolg-implementatie 
kan zich vooral richten op lagen 
Organisatiebeleid (1), Applicatie (4) 
en Infrastructuur (5) met bijbehorende 
functionarissen.

NEN heeft in samenwerking met experts en in opdracht van het ministerie van VWS 
een plan van aanpak opgesteld voor de ontwikkeling van normen voor de 
generieke functies. Volgens de planning zijn de eerste normen in 2023 
beschikbaar. Norm "Identificatie & Authenticatie" is in deze context het meest 
relevant.

Ontwikkelingen monitoren en 
resultaten indien nodig vertalen naar 
situatie m.b.t. eOverdracht

Vanuit IZA wordt in 2023/2024 een landelijke organisatie onder verantwoordelijkheid 
van VWS ingericht voor de ondersteuning van zorgaanbieders en leveranciers bij de 
implementatie van landelijke infrastructuur en eenheid van taal.

Ontwikkelingen monitoren en
afstemmen
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Risico Risicobeheersing

Vervolg implementatieondersteuning is vrijblijvend af te nemen 

door zorgorganisaties. Zij maken geen gebruik van de geboden 

implementatieondersteuning en tijdpad. Ze volgen hun eigen 

plan. eOverdracht komt in onvoldoende mate of pas laat van de 

grond.

Communicatie over implementatieondersteuning en komst Wegiz, 

belang van goede voorbereiding hierop, actief aanbieden van 

implementatieondersteuning tools

Leveranciers komen onvoldoende en/of pas laat toe en 

tegemoet aan de standaard eOverdracht inclusief wijze van 

verwerken, vooruitlopend op de komst van de Wegiz. Hierdoor 

wordt de ambitie (zie pagina 11) voorlopig niet gehaald.

Duidelijk stellen van en vasthouden aan gestelde doelen, kaders en 

afspraken. Voortzetten leverancierssamenwerking. Zorgorganisaties 

begeleiden in contractuele afspraken met leveranciers en/of 

vraagbundeling eventueel in samenwerking met de 

brancheorganisaties.

Pas laat duidelijkheid over en implementatie van landelijke 

voorzieningen randvoorwaardelijk voor de uitvoering van 

eOverdracht en daarmee het vervolg-implementatieprogramma. 

Met name "persoonlijke authenticatiemiddelen” zijn van belang. 

Een (nog aan te wijzen) bij voorkeur onafhankelijke partij die werkt 

o.b.v. open standaarden de opdracht én het mandaat geven hier 

keuzes in te maken, diensten of voorzieningen te ontwikkelen en/of 

centrale afspraken over vast te leggen. En de uitkomsten verankeren 

in wet- en regelgeving, kaders, normen en/of AMvB's .

NB Dit is een knelpunt dat alle gegevensuitwisselingen raakt. Dit pleit 

voor een overstijgende aanpak, niet slechts vanuit de 

uitrol eOverdracht. Zie Plan van aanpak NEN/Egiz.

Diversiteit aan ontwikkelingen, stakeholders en belanghebbenden 

die streven naar hetzelfde doel en oplossingen maar vanuit 

verschillende belangen en tijdpaden. Hiermee gaat het doel niet 

tijdig gehaald worden.

Belangen op een en dezelfde lijn en overeenkomstig tijdpad krijgen.

Overall risico’s
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Veel dynamiek

Er zijn verschillende afhankelijkheden en onzekerheden;

In de plaat op de volgende pagina hebben we deze inzichtelijk gemaakt;

Waar het om gaat, is wat de stand van zaken is op 1 juli 2023. De belangrijkste afhankelijkheden en 

onzekerheden zijn gegroepeerd op vier gebieden:

1. Blokkeert

2. Belemmert als het niet loopt, duwt als het wel loopt (met in donkerblauw ontwikkelingen die 

specifiek op eOverdracht betrekking hebben)

3. Geeft vleugels

4. Onbekend (uitkomst onderzoek nog onbekend, heeft impact op vervolg 

implementatieondersteuningsprogramma). 



Praktijk-

proeven 

Technische 

Afspraken

Resultaat 0-en 

effect- meting: 

als negatief

KIK-V

19

Blocking

Issues InZicht: 

als 

onopgelost

Herziening UZI 

pas

(oplossing 

identificatie en 

authenticatie)

IZA Landelijke 

organisatie

Blokkeert

Geeft vleugels

Belemmert als het 

niet loopt, duwt 

als het wel loopt

Andere 

gegevens-

uitwisselings-

trajecten 

Wegiz

Gebruikers-

test InZicht-

deelne-mers: 

als negatief

eOver-dracht 

program-ma

V&VN

NEN / Wegiz

(stok achter 

de deur)

1-7-23

Onbekend

Deelname 

GHZ* en ggz 

(onder-zoek)

Behoefte 

kleine en 

middel-grote

ZA**

* Gehandicaptenzorg

** Zorgorganisaties



2. Veranderstrategie 2023 en daarna
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Iteratieve aanpak
Uit de beschrijving van de gewenste en huidige situatie blijkt dat:

Er nog onzekerheid is hoe succesvol de implementaties van de InZicht-deelnemers zijn per 1 juli 2023. 

Succes definiëren we als bron-tot-bron uitwisseling in zeker één van de uitwisselsituaties (cure-care, 

care-cure of care-care). Er is géén handmatig overtypen of kopiëren/plakken nodig;

Er zijn 3 stappen om te toetsen hoe succesvol de implementatie is van InZicht:

Kwalificatie van de software door Nictiz: eind december 2022/begin januari 2023.

Eindgebruikerstest onder leiding van InZicht: mei 2023.

Audit: in de audit wordt getoetst of de deelnemers de doelen hebben bereikt om recht te hebben 

op de subsidie. Indien niet dan is er korting op de subsidie. Mag tot 21 weken na einde regeling.

Er op dit moment issues zijn, verwachte risico’s voor het vervolg maar ook dat er kansen zijn.

Daarom stellen we voor de implementatieondersteuning een iteratieve, lerende aanpak voor langs 6 

sporen zoals beschreven in hoofdstuk 6 bij de aanzet tot het werkplan.



1. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor de implementatie en geeft opdracht richting de ECD/EPD-

leverancier. Een vervolg-implementatieondersteuningsprogramma neemt die verantwoordelijkheid niet over; 

2. Doel is het tot stand (helpen) brengen van een werkende implementatie die in productie genomen wordt en 

ingebed is in het werkproces bij de zorgorganisatie;

3. Implementatie kent een groeipad: focus op 1e succesvolle implementatie(s) bereiken en daarop verder 

bouwen;

4. Vooralsnog geen actieve ‘werving’ onder zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg en ggz. Dit in afwachting 

van uitkomsten lopende onderzoeken naar toegevoegde waarde en toepasbaarheid in deze sectoren;

5. Samenwerking met eOverdracht V&VN en Nictiz is onlosmakelijk verbonden. Samenwerking met KIK-V en 

andere implementatieprogramma’s dienen te versterken (en anders losgelaten te worden);

6. Voor opschaling kunnen regionale samenwerkingsorganisaties binnen hun regio een rol spelen, wel altijd via 

de zorgorganisatie(s). Dit moet verder uitgezocht en afgestemd worden.

Uitgangspunten
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1. Zorgorganisaties borgen de implementatie op alle vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel* en de 

twee kolommen (zoals het opleiden van personeel, het registreren aan de bron);

2. De implementatie van de eOverdracht sluit aan op landelijk gemaakte afspraken en normen omtrent 

zowel inhoud (proces & informatie) als techniek (infra & applicatie) als randvoorwaarden 

(informatiebeveiliging & privacy) en sluit daarmee ook aan op (Europese) wetgeving op het gebied 

van security;

3. Proefimplementaties zijn gebaseerd op gezamenlijk belang van betrokken partijen en nut en 

noodzaak zijn helder en gezamenlijk vastgesteld;

4. Landelijke hulpstructuren (programma’s en organisaties) moeten nauw samenwerken om 

versnippering te voorkomen.

* Zie pagina 11
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Randvoorwaarden



Hoe geslaagd de implementatie is van de InZicht-deelnemers bepaalt de vervolgstappen vanuit het 

vervolgprogramma implementatieondersteuning. In Bijlage III staat uitgewerkt wat de op dit moment 

verwachte realiteit is per uitwisseling (cure naar care, care naar cure en care onderling). Deze hebben we als 

uitgangspunt aangehouden voor het bepalen van 4 verschillende scenario’s. Dit zijn:

1. Versterken, niet opschalen

2. Care-care succesvol → opschalen

3. Cure-care succesvol → opschalen

4. Care-cure succesvol → opschalen

De scenario’s zijn in concept opgesteld en worden verder verfijnd in afstemming met betrokkenen 

en actueel gehouden gedurende de Transitiefase.

Zie Bijlage 

IV voor de  

uitwerking 

van de 

scenario’s
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Uitgangssituaties per 1 juli 2023



Proefimplementatie

•Inbouwen set zibs in ECD/EPD (= 
uitbreiding op inhoud)

•Beproeven één/meer generieke 
bouwstenen

•Beproeven gestructureerde, 
gestandaardiseerde manier van 
werken

1e (of volgende) succesvolle 
implementatie

•Conform uitgangspunten

Opschalen naar andere 
zorgorganisaties

•Opschaling binnen regio 
samenwerkingsverband

•Organisaties die over dezelfde 
software beschikken (waar de 
eOverdracht standaard is 
ingebouwd) en beschikken over 
vereiste infrastructuur

•Bovenregionaal

•Andere branche

25

Groeipad

Start met koplopers: InZicht-
deelnemers. Mogelijk versterking 

nodig na einde Regeling (= 
scenario 1). Daarna voorlopers 

vanuit kleinere zorgorganisaties met 
eventueel kleinere leveranciers.

1e succesvolle implementatie komt 
waarschijnlijk vanuit InZicht-

deelnemers, in de uitwisseling van 
cure naar care of care naar care 

(= scenario 2 en 3).

Eerst opschalen van wat minimaal 
nodig is om voldoende 

meerwaarde te kunnen leveren 
aan verpleegkundigen en 

verzorgenden, vanuit daar kunnen 
zorgaanbieders en hun leveranciers 

uitbreiden op inhoud.

Grootst mogelijke kleine stap: door klein te 

starten en snel eerste resultaten te boeken, 

krijgen partijen vertrouwen in het project en 

groeit de samenwerking en betrokkenheid 

van de deelnemers. 

Deze activiteiten kunnen parallel lopen, daarom stellen we een aanpak met sporen voor.



Fase: Transitie
1 januari t/m 30 juni 2023

Fase: Implementatie
1 juli 2023 t/m december 2026

De Implementatiefase start direct na 
afronding van de Regeling InZicht, mits

de blokkerende issues voldoende 
opgelost zijn zodat ze geen belemmering 

vormen om door te gaan.

Fase: Borging
Vanaf 2027

De voorbereiding van de borging 
vindt in het laatste jaar van de 

Implementatiefase plaats

Spoor 1

Transitieactiviteiten

Spoor 4

Instrumenten (generiek)

Spoor 2 

Issues adresseren en 

monitoren

Spoor 3 

Proefimplementaties

Spoor 5

Opschalen

Spoor 6 (optioneel) 

Versterken InZicht-

implementaties 

(= scenario 1)

Voorbereiding

De implementatiefase is deels afhankelijk van eindsituatie van de deelnemers aan InZicht d.d. 1 juli 2023. Daarom is het voorstel eerst een Transitiefase in te richten en dan de 
Implementatiefase. Het programma bestaat uit 6 sporen die de verschillende fasen kunnen doorkruisen, zoals in onderstaande tekening. 

Zie 

hoofdstuk 

6 voor een 

eerste 

uitwerking 

van de 

sporen26

Fasering vervolg-implementatieprogramma



Applicaties belemmeren vlotte uitrol
Een groot deel van de EPD’s en ECD’s is gebouwd op een gesloten, inflexibele architectuur die het gestructureerd 

uitwisselen van data conform zibs niet, nauwelijks of heel slecht ondersteunt –omdat dit bij het oorspronkelijke ontwerp 

nooit een doel is geweest (zie Bijlage III voor visualisaties van de architecturen);

Dit maakt het inbouwen van zibs conform de volledige standaard zeer complex, zo niet onmogelijk, zeer tijdrovend 

en duur;

Waar in theorie één koppeling (of koppelstuk) nodig is, zijn dat in de praktijk veel meer (‘tig’) koppelingen: per 

gegevensuitwisseling, per klant, per database, per licentie, etc.;

Naast koppelingen moeten er in sommige gevallen nog extra databases bij gebouwd worden;

Dit betreft met namen de al langer bestaande applicaties. Dit zijn echter ook de applicaties die het meest in gebruik 

zijn bij de zorgorganisaties;

Idealiter worden deze applicaties ‘omgebouwd’ op basis van een open en flexibeler architectuur. Dat zal in de 

praktijk niet snel gebeuren: betekent een grote operatie en een grote investering en ligt buiten de invloedssfeer van 

ICTU en/of DLZ.

27

Zie Bijlage V 

voor 

visualisaties 

van de 

architecturen
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3. Stakeholderanalyse en 

Communicatiestrategie

Separate bijlage



Separate bijlage
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4. Begroting 2023 & 2024 t/m 2026
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5. Governance



De Transitiefase houdt dezelfde governance aan als Bureau Inzicht;

Vanuit het eOverdracht programma bij V&VN wordt een governance ingericht met een sleutelrol

voor een ‘kernteam’ (sectorbrede beroepsgroep, CNIO’s en leveranciers; gemandateerd vanuit de 

gebruikersgroepen). Onderzoek hoe het vervolg- implementatieondersteuningsprogramma hierop

kan aansluiten.

Transitiefase

38



Nieuwe governance

Inrichten tijdens de Transitiefase

MSP/Prince 2 principes

Opdrachtgever

Senior User (vanuit betrokken branches)

Senior supplier

Projectleider

In de Transitiefase wordt gezocht naar slimme aansluiting op de herziene governance vanuit het 

Informatieberaad met o.a. implementatietafels.
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Implementatiefase & Borgingsfase



DEEL II
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6. Aanzet werkplan vervolg 

implementatieprogramma 

(eerste uitwerking 6 sporen)
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Spoor 1 Transitieactiviteiten

Ophalen behoefte aan 

implementatieondersteuning bij 

zorgaanbieders (primaire doelgroep: ICT-

directeuren) d.m.v. een enquête

Ook adviezen van InZicht-deelnemers 

(d.m.v. (groeps)interviews)

Bij deelname, bevestiging van deelname

Afstemmen op welke wijze invulling kan 

worden gegeven aan regionale 

implementatiebegeleiding (i.s.m. regionale & 

relevante samenwerkingsverbanden)

Vervolg marktonderzoek leveranciers EPD’s / 

ECD’s

Overnemen instrumenten / activiteiten InZicht

(welke nog passend zijn voor de 

implementatiefase ná InZicht), zie Bijlage II

Voorbereiding Implementatiefase (start 1 juli 

2023)

Programmaplan maken

Programmateam formeren

Verfijnen begroting 2024 - 2026

Spoor 1 (a)

Wat hebben geïnterviewden nu al genoemd?
- stappenplan (hoe pak je het aan)
- oplossen van issues op infra-laag

- meer eenduidigheid/ richting / keuzes 
- sturing markt (dit ligt primair bij de klanten van de 

leveranciers: zorgaanbieders)
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Uitwerken & inrichten governance

Implementatiefase en afstemming met 

betrokkenen

Het ontwikkelen en vaststellen van een 

overzichtsplaat, met daarin de 

stakeholders, hun toegewezen rollen 

en verhouding tussen die rollen, in de 

implementatiefase:
De zorgorganisaties en hun ICT-partners staan aan 

de lat, maar hoe organiseren de verschillende 

(regionale) samenwerkingsverbanden de 

afstemming en de samenwerking met leveranciers? 

Wie bestuurt de implementatie en hoe zijn 

bijvoorbeeld de brancheorganisaties hierin 

betrokken? Waar en hoe stemmen de 

zorgorganisaties af met hun ICT-partners en deze 

ICT-partners met certificerende instanties?

Communicatie- en stakeholderstrategie

Spoor 2 Issues adresseren en monitoren

Centrale strategische ondersteuning (adresseren 

en monitoren) om de knelpunten en 

onduidelijkheden over de afspraken rondom de 

landelijke architectuur en infrastructuur voor 

gegevensuitwisseling op te lossen. De issues en 

risico’s in deze rapportage vormen het startpunt;
Momenteel (Q4 2022) loopt vanuit InZicht een escalatie 

rondom enkele blokkerende issues. De monitoring hierop 

blijft tot einde looptijd bij InZicht liggen;

Voortgangsmonitor en/of periodiek overleg om 

zicht te blijven houden op de issues die in de 

praktijk opspelen

Link naar project ontwikkeling normen generieke 

functies NEN

Link naar technische beproevingen (Nuts, FHIR, 

Zorg ID Smart, …)

Spoor 1 (b) en spoor 2
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Spoor 3 Proefimplementaties

Wat is een proefimplementatie?

In een proefimplementatie doet een beperkte groep zorgorganisaties (in samenwerkingsverbanden) en hun ECD/EPD-leveranciers 

ervaring op met de implementatie van de verpleegkundige overdracht en onderliggende en aanpalende bouwstenen (zoals 

eOverdracht, generieke infrastructurele voorzieningen en normen voor informatieveiligheid en privacy) kunnen worden 

geïmplementeerd, op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Dit kan gaan om uitbreiding van de zibs (bovenop de 14 

van InZicht, de Bgz), implementatie bij een andere doelgroep (kleinere organisaties/andere leveranciers, andere branche) of 

beproeven van (een) specifieke bouwsteen/bouwstenen. De proefimplementaties worden in samenspraak met de 

brancheorganisaties en met de beroepsvereniging V&VN opgepakt.

De leerervaringen verwerken we in het eenduidige stappenplan (zie spoor 4 Instrumenten). Na een succesvolle proefimplementatie 

kan de beproefde implementatie opgeschaald worden naar andere zorgorganisaties (zie spoor 5 Opschalen). Verder vormen de 

uitkomsten van de proefimplementaties input voor het vervolg vanaf medio 2024.

Let op:

Een proefimplementatie is een echte implementatie: de techniek is werkend volgens de gestelde eisen en verpleegkundigen en 

verzorgenden kunnen de overdracht volgens de gestandaardiseerde, gestructureerde manier uitvoeren (zie Doel 

verpleegkundige overdracht op pagina 10);

De inhoud van de proefimplementatie kan verschillen tussen samenwerkingsverbanden;

De implementaties van de InZicht-deelnemers zijn in feite ook proefimplementaties, met de groep koplopers. 

Spoor 3 (a)
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Spoor 3 Proefimplementaties

Wat is het verschil met de beproevingen van V&VN en de TA (Technische Afspraken) proefimplementaties?
De beproevingen van V&VN richten zich op lagen 2 (Proces) en 3 (Informatie) uit het operabiliteitsmodel. De 
proefimplementaties sluiten daarop aan met de andere lagen en kolommen;
Vanuit de Taskforce Samen Vooruit zijn Technische Afspraken (TA’s) gemaakt voor de uitwisseling van ziekenhuizen 
naar VVT en VVT’s onderling via NUTS. In beproevingen worden deze TA’s in de praktijk beproefd, met speciale 
aandacht voor (technische) interoperabiliteit tussen regio’s. Inmiddels komt ook een TA beproeving voor de 
uitwisseling van VVT naar ziekenhuis: de TA FHIR.

Spoor 3 (b)

Uitvoeren proefimplementaties:

Indien scenario 2, 3 of 4 qua situatie 

InZicht op 1 juli 2023 (zie Bijlage IV) 

beproeven ‘InZicht-implementatie’ met 1 

of 2 kleine of middelgrote VVT-organisaties 

buiten InZicht, mogelijk met kleinere, niet-

InZicht leveranciers (zie Bijlage II)

De activiteiten in spoor 3 zijn als volgt:

Voorbereiden proefimplementaties:

Uitgewerkte aanpak proefimplementaties

Proces voor bedenken (nieuwe) zinvolle 

proefimplementaties

Werven kleine/middelgrote 

zorgorganisaties
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Uitbreiding zibs: aanhaken bij beproeving 

Zorgplan V&VN en volgende zibs. Deze 

beproeving staat gepland bij 2 InZicht-

deelnemers: Zwolle en Noord-Holland-

Noord. V&VN richt zich met name op laag 

2 en 3 uit het 5-lagenmodel, Nictiz 3 en 4 

ten dele. Het vervolgprogramma (ICTU) 

richt zich op laag 4 (vertaling naar 

leveranciersspecs, begeleiden regio bij 

implementatie), 5 (conform geldende 

afspraken infrastructuur) en de 2 

kolommen (conform beveiligingseisen en 

aansluitend op Wegiz).

Let wel: voor de technische implementatie 

van nieuwe zibs moet eerst de technische 

implementatie van de eerste 14 zibs

(InZicht) gerealiseerd zijn.

Gedurende de beproeving / proefimplementatie 

verschuift de ‘duwersrol’ (de zorgorganisaties blijven 

immers verantwoordelijk) van V&VN naar ICTU.  

Gezamenlijk bewaken we de samenhang tussen alle 

lagen van het 5-lagenmodel.

Beproeven aanmeldbericht

Beproeven tussenstap van PDF naar zib (na 

succesvolle implementatie 1e 14 zibs): vrije tekstveld 

zib gebruiken voor vastleggen overige zibs

Beproeven essentiële stappen m.b.t. 

informatieveiligheid & privacy

Spoor 3 (c)

Inbreng

Tijd: van beproeving naar poefimplementatie

V&VN

ICTU
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Spoor 4 Instrumenten (generiek)

Tactische ondersteuning richting de 

zorgorganisaties voor de daadwerkelijke 

implementatie en de daarvoor benodigde 

hulpmiddelen. 

(Door)ontwikkelen instrumenten voor 

implementatieondersteuning ‘op afstand’:

in ieder geval een eenduidig stappenplan 

(samenvoegen drie bestaande*): 
Speciale aandacht voor de wijze waarop 

zorgorganisaties straks daadwerkelijk aan de AMvB 

verpleegkundige overdracht gaan voldoen. De AMvB 

verwijst naar de Kwaliteitsstandaard en de NEN-norm. De 

norm verwijst op zijn beurt weer naar de 

informatiestandaard eOverdracht. Een samenhangend 

instrumentarium om aan deze veelheid aan eisen te 

voldoen bespoedigt vlotte implementatie.

NEN voorziet overigens in een online omgeving die de 

normimplementatie faciliteert en ook Nictiz i.s.m. VZVZ 

heeft voorzieningen om (keten)testen te ondersteunen.

Samenwerking met leveranciers

o Ondersteuning zorgaanbieders bij het 

formuleren van inkoopvoorwaarden of 

programma van eisen?

o Een collectieve vraag richting 

leverancier(s) vanuit zorgorganisaties?

Aangescherpte TA inclusief implementatie-

handleiding opnemen in het instrumentarium

Informatie- en kennissessies

Formats/handreikingen/factsheets/presen-

taties (handzame vertaling normen, afspraken 

etc, proces en techniek)

(Door)ontwikkelen instrumenten voor ’maatwerk’ 

implementatieondersteuning, zoals formats 

intakegesprek en startdocument, 

versnellingskamer (huidige InZichtkamer), inzet 

implementatieteams / regio-adviseurs (achter de 

voordeur) 

Spoor 4

* V&VN website, samenwerkenaaneoverdracht.nl en amigo.nictiz.nl
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https://www.venvn.nl/thema-s/vastleggen-en-overdragen/toolkit-eoverdracht/
http://www.samenwerkenaaneoverdracht.nl/
https://amigo.nictiz.nl/eoverdracht/eoverdracht


Spoor 5 Opschalen (in aantal organisaties)

Dit spoor komt in werking als er een eerste 

succesvolle implementatie is bereikt: scenario 2, 3 

of 4 qua situatie InZicht op 1 juli 2023.

De activiteiten in spoor 4 zijn als volgt: 

Werving nieuwe zorgorganisaties conform 

Communicatiestrategie, -plan en –uitvoering

Uitbreiding in de regio of met andere 

regio’s;

Indien een kleine/middelgrote 

zorgorganisatie en/of een ECD van een 

niet- InZichtleverancier, dan mogelijk eerst 

een proefimplementatie (spoor 3);

We hanteren de implementatieaanpak 

integrale benadering KIK-V/InZicht als aanpak 

voor de opschaling: Kijken, Richten, Inrichten, 

Verrichten (Handreiking in ontwikkeling)

Spoor 6 Versterken InZicht-implementaties

Dit spoor is optioneel en gaat alleen van start als 

er na afloop van Regeling InZicht (1 juli 2023) nog 

geen succesvolle implementatie is (scenario 1). 

Randvoorwaarde is dat er geen blokkerende 

issues buiten verantwoordelijkheid van de 

betrokken partijen liggen.

De activiteiten zijn als volgt:

Afstemmen welke samenwerkingsverbanden 

door willen gaan onder vlag van het 

vervolgprogramma 

implementatieondersteuning;

Workshop bij het samenwerkingsverband om 

te achterhalen wat nog moet gebeuren en 

hier afspraken over maken;

Eventueel inzet van regio-adviseur en/of 

andere instrumenten (zie spoor 4).

Spoor 5 en spoor 6
Spoor 5 treedt in werking als scenario 2, 3 of 4 uitkomt. Spoor 6 als scenario 1 uitkomt. Zie bijlage IV voor de scenario’s.
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BIJLAGEN
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Bijlage I

Opdracht en aanpak
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Verkenning naar mogelijke 

implementatieondersteuning van 

veilige, verpleegkundige overdracht 

voor de periode 2023-2026.
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• Vervolg op InZicht
• In samenhang met V&VN 

eOverdracht programma
• Focus op ‘omliggende bouwstenen’

Opdracht

Want einde 

InZicht

Want 

Wegiz



Fase 1 (31 mei t/m 19 juli)

29 documenten

20 interviews

2 weken estafette schrijven

Fase 2 (22 augustus t/m 29 november)

3 groepsbijeenkomsten

9 documenten & 5 interviews

2 keer presentatie in het Dagelijks Bestuur 

InZicht
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Aanpak: bootcamp!



Bijlage II
InZicht-deelnemers implementatie:
- Feiten en cijfers
- Ambitie
- Implementatie op 1-7-2023 zonder ingrijpen 
per soort uitwisseling
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95 zorgorganisaties

18 samenwerkingsverbanden

InZicht: aantal organisaties per branche
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InZicht: aandeel branches per 
samenwerkingsverband
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Hoe de verpleegkundigen / 
verzorgenden de aanpassingen 

ervaringen, wordt opgehaald bij de 
gebruikerstesten vanuit  InZicht en de 
effectmeting eOverdracht (V&VN). 

Het gebruiksgemak is een belangrijke 
indicator voor de adoptie.

InZicht: aandeel branches per 
leverancier
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We zijn momenteel met hulp van brancheorganisaties bezig met het in kaart brengen van welke leveranciers in de 

langdurige zorg nog niet eOverdracht implementeren in hun ECD of niet meedoen aan InZicht. Dat geeft ons een beeld 

hoe groot de groep is die de komende jaren eOverdracht moet gaan inbouwen en waar de proefimplementaties zich 

op kunnen richten. Hierbij is zicht op het klantenbereik (marktaandeel qua aantal klanten) en bereidheid om te investeren 

nuttig om te weten, maar dit is lastiger om (nu) te achterhalen. De eerste resultaten staan op de volgende pagina’s.

Overigens betekent dit niet dat als een leverancier in het kader van InZicht (of daarbuiten) eOverdracht heeft 

ingebouwd in het ECD/EPD, het ‘vanzelf’ ter beschikking komt voor andere zorgorganisaties. Dit heeft te maken met twee 

factoren (deels samenhangend): 

1) De mate van complexiteit van het bestaande systeem bepaalt hoe eenvoudig of ingewikkeld het voor de 

leveranciers is om de implementatie te herhalen. Dat laatste komt terug in Bijlage V; 

2) Het businessmodel van de leverancier bepaalt hoe laag of  hoog de kosten voor de klant uitpakken en daarmee de 

drempel voor zorgorganisaties om in te stappen.  

Zicht op leveranciersveld
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Leverancier ECD

Adapcare* Pluriform

Altiplano Nestor

ChipSoft HiX

Ecare* Puur

Gerimedica* Ysis

Lable Care* Lable

Nedap* ONS

Pinkroccade* mijnCaress

Qurentis* Carefriend

SDB Groep* SDB ECD

Technology To Serve Myneva

Tenzinger* Fierit (Plancare)

Tenzinger* Fierit (Cura) * Deelnemer VIPP InZicht (lijst is niet uitputtend)

ECD-leveranciers VVT
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Leverancier ECD

Adapcare* Pluriform

Avinty Reflex

Avinty User

Avinty Jouw Omgeving

CareExpert CareExpert

Careweb Careweb ECD

ChipSoft HiX

Ecare Puur

Tenzinger* Fierit (Plancare)

Tenzinger* Fierit (Cura)

ECD-leveranciers GHZ (1 van 2)

* Deelnemer VIPP InZicht (lijst is niet uitputtend)



Leverancier ECD

Gerimedica* Ysis

Nedap* ONS

Pinkroccade* mijnCaress

Qurius Q-Zorg

Q-zorg Q-zorg ECD

Simac CareView

Symax Symax

Technology To Serve TTS

ECD-leveranciers GHZ (2 van 2)

60

* Deelnemer VIPP InZicht (lijst is niet uitputtend)



62

Leverancier EPD

ChipSoft* HiX

MCS EasyDoc

Epic* Epic

Nexus Nexus

SAP* iS-H / i.s.h.med

EPD-leveranciers ziekenhuizen

* Deelnemer VIPP InZicht (lijst is niet uitputtend)



Overzicht overleggen en instrumenten InZicht
Overleggen:

Leverancierstrekkersoverleg

Leveranciersoverleg (niet te verwarren met leverancierstafels; leveranciersoverleg is met alle leveranciers en Nictiz; 

leverancierstafel is overleg met 1 leverancier en de zorgorganisaties die het EPD/ECD/broker gebruiken)

Voor de leveranciertafels is nu een kennisplatform (MS Teams) in gebruik, genaamd InZicht Leveranciersmanagement

Instrumenten:

Dashboard met deelnemers

Dashboard met leveranciers per samenwerkingsverband

Inzichtwegwijzer.nl (vraag is wat we hiermee willen na 1 juli 2023: eventueel overhevelen naar 

samenwerkenaaneoverdracht?)

Voortgangsmonitor

0- en effectmeting eOverdracht
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a417dc1c9b18d4d228f2a1aacdf6d13fe%40thread.tacv2/Algemeen?groupId=275c3d96-6da2-4397-b72c-fb59b54511b9&tenantId=6b1d3da2-3751-4e3d-b3c9-e6784c8bad70
https://inzichtwegwijzer.nl/
https://www.samenwerkenaaneoverdracht.nl/
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De ambitie



Implementatie op 1-7-2023 zonder ingrijpen
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Implementatie op 1-7-2023 zonder ingrijpen
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Implementatie op 1-7-2023 zonder ingrijpen



Bijlage III
Issues (bestaande risico's) en risico's bij (start) 
vervolgprogramma Implementatieondersteuning

T.a.v. de benoemde issues zijn acties uitgezet in het kader van 
de Regeling InZicht. De status van de issues en issuelijst op 
30-6-'23 wordt het vertrekpunt voor het vervolgprogramma.
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Issues: de belangrijkste issues die zonder ingrijpen resteren na einde Regeling Inzicht Mitigatie

Omdat makelaar(s) niet in staat zijn om de overdracht af te leveren bij het EPD van het ziekenhuis 

zijn handmatige acties nodig om het ongestructureerde overdrachtsbericht vanuit de VVT in het 

EPD van het ziekenhuis te krijgen. Zorgprofessionals zullen hierdoor extra (in plaats van minder! 

administratieve lasten gaan ervaren.

Een issuelijst is opgesteld en wordt 

bijgehouden binnen de Regeling 

Inzicht. Tevens wordt tijdens 

Regeling Inzicht beoordeeld hoe 

risico's gemitigeerd kunnen worden 

en door wie. Eindstand issues 

Regeling Inzicht bepaalt 

beginstand vervolgprogramma 

implementatieondersteu-ning.

Sommige leveranciers vertalen de term ‘verwerken’ naar het tonen van de zibs in een viewer. 

Hergebruiken en muteren van zibs is daarmee niet mogelijk. Dit staat haaks op het voornaamste 

principe, van bron naar bron uitwisselen, uit de Regeling InZicht

De cure maakt gebruik van andere, meer traditionele infrastructurele voorzieningen dan de care. 

Deze infrastructuren werken nog niet optimaal samen.

Issuelijst
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Risico's Risicobeheersing

Zorgorganisaties nemen niet deel aan de 

implementatieondersteuning  en/of geven niet op tijd 

uitvoering aan eOverdracht. Zijn niet op tijd klaar wanneer 

Wegiz van kracht wordt.

Communicatie over implementatieondersteuning en komst Wegiz, belang 

van goede voorbereiding hierop, actief 

aanbieden van implementatieondersteuning tools

Gebrek aan tijd en capaciteit (expertise + handjes) in 

de organisatie om implementatie eOverdracht op te 

pakken (zeker naar mate de omvang van de organisatie 

kleiner is). En/of onvoldoende bereidheid, tijd, aandacht 

voor de implementatie in de organisatie.

Implementatie eenvoudig, laagdrempelig en

implementatie moet geen (generieke) kinderziektes meer kennen. Eerst MVP 

vaststellen en consolideren pas daarna opschalen. Scenariokeuzes 

opgenomen in implementatieplan.

Onduidelijkheid over deelname van GGZ (lopend 

onderzoek mbt belang / meerwaarde voor GGZ 

om eOv te implementeren)

Helder besluit nemen t.a.v. AMvB, scope organisaties / sectoren

Te grote opgave voor de kleine organisaties (lopend 

onderzoek door Zorgthuis.nl)

Kant-en-klare oplossingen/ centrale voorzieningen / easy fixes / lagere eisen

Zorgorganisaties maken geen duidelijke contractuele 

afspraken met leverancier(s) die aansluiting op de 

Wegiz en voldoen aan de standaard maar ook ambitie 

eOverdracht borgen.

Meekrijgen van de leveranciers. Leveranciers moeten (gaan) voldoen aan 

de Wegiz. Leveranciers input serieus nemen en daar op acteren. 

Zorgorganisaties begeleiden in contractuele afspraken met leveranciers.

Top vijf generieke risico's zorgorganisaties



Risico's Risicobeheersing

Het verwerken van de zibs in de applicaties gebeurt niet cf

de standaard (bv geen gestructureerde berichtinhoud)

Voortzetten leverancierssamenwerking. Oplossing ligt in het meekrijgen van 

de leveranciers. Leveranciers moeten (gaan) voldoen aan de Wegiz. 

Leveranciers input serieus nemen en daar op acteren. Zorgorganisaties 

begeleiden in contractuele afspraken met leveranciers en/of 

vraagbundeling eventueel in samenwerking met de brancheorganisaties.
Leverancierssamenwerking wordt niet voortgezet

Eenheid van taal (SNOMED) is lastig te realiseren voor 

leveranciers (volgens leveranciers) omdat veel 

koppelingen aangepast moeten worden

Mapping / vertaalslagen als workaround?

Accepteren + wel afspraken maken over groeipad?

Leveranciers verwerken zibs als "nieuwe eis" (met een 

nieuw prijskaartje)

Loont wellicht de moeite om uit te laten zoeken of dit afgedwongen kan 

worden via bestaande inkoopeisen (nl zaken die voortkomen uit wet- en 

regelgeving dienden door de leveranciers geïmplementeerd te worden als 

regulier werk)

Leveranciers ervaren geen of onvoldoende en/of 

onduidelijke en/of niet tijdige sturing van hogerhand 

(VWS) in de hoeveelheid aan (nieuwe) normen, eisen, 

standaarden die er aan komen.

Duidelijk stellen van en vasthouden aan gestelde doelen, kaders en 

afspraken. Daar waar kan voorkomen van (moeten) bijstellen hiervan en 

wanneer noodzakelijk deze tijdig en duidelijk communiceren. Direct 

afstemmen met leveranciers en zorgorganisaties. Goed 

verwachtingsmanagement organiseren.

Top vijf generieke risico's leveranciers
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Risico's Risicobeheersing

Organisaties hebben geen zicht op volgordelijkheid van 

product- en proces breakdown die nodig is 

voor implementeren eOverdracht

De aanpak / het proces / randvoorwaarden inzichtelijk maken (helder 

stappenplan) > website eOverdracht is daar startpunt voor

Onduidelijkheden m.b.t. infrastructuur, landelijke 

voorzieningen, de centrale functies

Een (nog aan te wijzen) bij voorkeur onafhankelijke partij die werkt 

o.b.v. open standaarden de opdracht én het mandaat geven hier keuzes in 

te maken / diensten of voorzieningen te ontwikkelen / centrale afspraken 

over vast te leggen.

En de uitkomsten verankeren in wet- en regelgeving/ 

kaders, normen, AMvB's (haal door wat niet van toepassing is).

NB. Dit is een knelpunt dat alle gegevensuitwisselingen raakt. Dit pleit voor 

een overstijgende aanpak, niet slechts vanuit de uitrol eOverdracht. Zie Plan 

van aanpak NEN/Egiz.

Landelijke voorzieningen, infrastructuur niet op tijd 

inzichtelijk en/of klaar. Waaronder adressering, 

zorgadresboek, identificatie, authenticatie issues 

(IRMA, UZI)

Autoriteit van besluiten wordt bediscussieerd Zorg voor: Heldere besluitvormingstrajecten. Overzicht 

van besluitvormingstafels. Inzicht in de besluitvorming. 

Heldere communicatie (maak duidelijk wie de autoriteit is die als juiste bron 

beschouwd moet worden)

Roadmap (V&VN, ICTU) wordt niet gevolgd 

en/of Proefimplementaties brengen nieuwe problemen 

aan het licht, vertragen

Commitment op roadmap verkrijgen. Afspraken hierover 

vastleggen. Aansluiten op de governance zoals thans mede ihkv IZA wordt 

herbezien door het Informatieberaad in overleg met veldpartijen en 

beleidsdirecties. Kritiek tijdpad opnemen in implementatieplan/roadmap.

Top vijf specifieke risico's



Bijlage IV

Uitwerking scenario’s o.b.v. uitgangssituatie 
InZicht-deelnemers

Deze worden verder verfijnd in afstemming met betrokkenen 
en actueel gehouden gedurende de Transitiefase.

73



Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Instelling

- Herbevestigen rol zorgorganisatie als voorloper: ook na InZicht verder gaan, hier tijd 
en geld voor vrijmaken

- Faciliteren dat er afspraken komen tussen zorgorganisaties onderling en 
met leveranciers op gebieden waar momenteel geen oplossing is (identificatie & 

authenticatie, adressering, informatieveiligheid, ..)

- Ondersteunen verandering zorgproces (bijv. gebruik maken van de ontvangen 
eOverdracht in het vervolgproces)
- Continueren nul- en effectmeting

- Beproeven beschikbare 14 zibs

- ICT’ers bij zorgorganisaties helpen om de ECD-leverancier  goed aan te sturen. 
- Hulp bieden bij gebruiksacceptatietesten en ketentesten

- Kwalificatieproces Nictiz blijven uitvoeren
- Voortzetten leverancierstafels vanuit InZicht

- Adresseren infrastructuur issues 
- Faciliteren draagvlak om te komen tot landelijke oplossingen

Scenario 1: Versterken, niet opschalen (dus huidige organisaties binnen InZicht helpen om de doelstelling van de Regeling te bereiken)
In dit scenario gaan we ervan uit dat op 1 juli 2023 eOverdracht nog geen toegevoegde waarde biedt voor de verpleegkundigen/verzorgenden in de (meeste) 
samenwerkingsverbanden die deelnemen aan de Regeling InZicht, binnen de afgesproken kaders (alleen 14 zibs in overdracht ziekenhuis → VVT 
gestructureerd).
Doel: organisaties binnen InZicht bereiken met deze implementatie toegevoegde waarde voor de verpleegkundigen/verzorgenden in de 
samenwerkingsverbanden die deelnemen aan de Regeling InZicht
Strategie: Versterken

Voorlopers haken af, 
op termijn opschalen zeer 

lastig

- zibs niet op juiste wijze 
verwerkt in het ECD

- Aanmeldbericht ontbreekt

Issue/kans

V&V  (hebben meer werk aan 
overdracht (ontvangen) en 

vervolgproces

- Weerstand tegen 
authenticatiemiddelen op 

persoonsniveau
- Adressering?

- …

- Beperkte adoptie zibs bij 
leveranciers en 

zorgorganisaties (50% zibs)

Aanpak
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Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Instelling

- Delen positieve ervaringen van VVT-organisaties
- Concretiseren stappenplan

- Ondersteunen verandering zorgproces (bijv. gebruik maken van de ontvangen 
eOverdracht in het vervolgproces)
- Continueren nul- en effectmeting

- Beproeven beschikbare 14 zibs (en later aanmeldbericht)

- ICT’ers bij zorgorganisaties helpen om de ECD-leverancier  goed aan te sturen. 
- Hulp bieden bij gebruiksacceptatietesten en ketentesten

- Kwalificatieproces Nictiz blijven uitvoeren
- Voortzetten leverancierstafels vanuit InZicht

- Delen positieve ervaringen van VVT-organisaties
- Faciiliteren dat NUTS en TWIIN naar elkaar toe groeien

Scenario 2: Care-care succesvol → opschalen (dus Care organisaties buiten InZicht helpen om de 1e implementatie op te pakken)
In dit scenario gaan we ervan uit dat op 1 juli 2023 toegevoegde waarde wordt ervaren voor de verpleegkundigen/verzorgenden bij de gestandaardiseerde 
verpleegkundige overdracht tussen VVT-organisaties onderling.
Doel: na implementatie hebben meer VVT-organisaties ervaring met de gestandaardiseerde overdracht
Strategie: Opschalen

Er zijn voorlopers , die als 
ambassadeur en voorbeeld 

kunnen optreden

- Geleerde lessen bij verwerken 
zibs in het ECD

- Geen Point/ZorgDomein
nodig

Issue/kans

V&V  (care) hebben minder werk 
aan overdracht (ontvangen) en 

vervolgproces

Ervaring met NUTS opdoen

Geleerde lessen bij gebruik zibs 
bij leveranciers en 
zorgorganisaties

Aanpak

Let wel: overdrachtsvolumes 
zijn beperkt in care-care
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Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Instelling

- Bredere doelgroep  benadering
- Stimuleren doorontwikkeling van gestructureerde berichtenuitwisseling (bron naar 

bron) tussen cure – care  organisaties (leveranciers die het nog niet doen)
- Idem als scenario 2

- Ondersteunen verandering zorgproces (bijv. gebruik maken van de ontvangen 
eOverdracht in het vervolgproces)
- Continueren nul- en effectmeting

- Beproeven  gestructureerde uitwisseling van (14) szibs (en later aanmeldbericht) 
- Beproeven verwerken met of zonder makelaar 

- - uitbreiden van zibs (Zorgplan en verder) 

- Makelaars zijn er volledig tussen uit OF makelaars zijn in staat om als tussenpersoon 
van bron naar bron uit te wisselen >  zorgorganisaties ondersteunen in een correcte 

vraag / aansturing van leveranciers  op dit punt 
- Idem als bij scenario 2

- Nuts-node wordt ook aan cure-zijde ingebouwd OF  cure-zijde heeft een alternatief 
voor Nuts-node ingebouwd (met of zonder makelaar ertussen) >  blijven organiseren 

van Leverancierstafels om  de afspraken hieromtrent te blijven stimuleren / 
monitoren

- Alternatieven voor nutsnode >  beproeven, steunen, van voorwaarden voorzien,  
beoordelen?

Scenario 3: Cure-care succesvol → opschalen (dus organisaties buiten InZicht helpen om de 1e implementatie op te pakken)
In dit scenario gaan we ervan uit dat op 1 juli 2023 toegevoegde waarde wordt ervaren voor de verpleegkundigen/verzorgenden bij de gestandaardiseerde 
verpleegkundige cross-sectorale overdracht van ziekenhuizen naar VVT-organisaties
Doel: meer Ziekenhuizen en VVT-organisaties kennis laten maken met de gestandaardiseerde overdracht + voorbereiden voor/begeleiden bij implementatie
Strategie: Opschalen

Bredere en gevarieerdere 
groep ambassadeurs

- Ambassadeurschap bij de 
leveranciers die dit tot stand 

gebracht hebben
- Idem zie scenario 2

Issue/kans

V&V  (care) hebben minder werk 
aan overdracht (ontvangen) en 

vervolgproces

- Nuts-node aan curezijde
- Alternatief voor Nutsnode

aan curezijde
- - Ervaring opdoen Nuts en 

niet-Nuts organisaties

Geleerde lessen gebruik zibs bij 
leveranciers en zorgorgs

Uitbreiden in zibs

Aanpak
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Instelling

- Ondersteunen verandering zorgproces (bijv. gebruik maken van de ontvangen 
eOverdracht in het vervolgproces)
- Continueren nul- en effectmeting

Scenario 4: Care-cure succesvol → opschalen (dus organisaties buiten InZicht helpen om de 1e implementatie op te pakken)
In dit scenario gaan we ervan uit dat op 1 juli 2023 toegevoegde waarde wordt ervaren voor de verpleegkundigen/verzorgenden bij de gestandaardiseerde 
verpleegkundige cross-sectorale overdracht van VVT-organisaties naar ziekenhuizen
Doel: meer VVT-organisaties en ziekenhuizen kennis laten maken met de gestandaardiseerde overdracht + voorbereiden voor/begeleiden bij implementatie
Strategie: Opschalen

Issue/kans

V&V (care én cure) hebben 
minder werk aan overdracht 

(ontvangen) en vervolgproces

Aanpak

Bredere en gevarieerdere 
groep ambassadeurs

- Bredere doelgroep benadering
- Stimuleren doorontwikkeling van gestructureerde berichtenuitwisseling (bron naar 

bron) tussen care – cure organisaties (leveranciers die eOverdrachtfunctionaliteit nog 
niet hebben)

- Idem als scenario 3

- Beproeven  gestructureerde uitwisseling van (14) szibs (en later aanmeldbericht )
- Beproeven verwerken met of zonder makelaar 

- - uitbreiden van zibs (Zorgplan en verder) 

- Makelaars zijn er volledig tussen uit OF makelaars zijn in staat om van bron naar bron 
uit te wisselen > zorgorganisaties ondersteunen in een correcte vraag / aansturing 

van leveranciers op dit punt
- Idem als bij scenario 2

- Nuts-node wordt ook aan cure-zijde ingebouwd OF  cure-zijde heeft een alternatief 
voor Nuts-node ingebouwd (met of zonder makelaar ertussen) >  blijven organiseren 

van Leverancierstafels om  de afspraken hieromtrent te blijven stimuleren / 
monitoren

- Alternatieven voor nutsnode >  beproeven, steunen, van voorwaarden voorzien,  
beoordelen?

- Ambassadeurschap bij de 
leveranciers die dit tot stand 

gebracht hebben
- Idem zie scenario 2

- Nuts-node aan curezijde
- Alternatief voor Nutsnode

aan curezijde
• - Ervaring opdoen Nuts 

en niet-Nuts organisaties

Geleerde lessen gebruik zibs bij 
leveranciers en zorgorg.s

Uitbreiden in zibs

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur
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Bijlage V
Uitdaging EPD- en ECD-leveranciers bij 
inbouwen zibs
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Voor de meeste EPD / ECD leveranciers is daadwerkelijk hergebruik van de zibs uit het 

eOverdrachtsbericht (‘verwerken’) moeilijk te realiseren zonder dat er nog handmatige acties nodig 

zijn (kopiëren, knippen, plakken, overtypen);

Dit is niet in overeenstemming met het doel van de implementatie van eOverdracht (uitwisselen van 

bron naar naar bron zonder tussenkomst);

Dit heeft te maken met de mate waarin de bestaande architectuur van de applicatie open en 

flexibel is: hoe geslotener, hoe inflexibeler en vice versa;

Op de volgende pagina’s een aantal platen waarin de (meest voorkomende) varianten uitgelegd 

worden.
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Uitdaging EPD- en ECD leveranciers inbouwen zibs

Monolithische systemen: gebouwd vóór de komst van zibs

Database 
(zorgorg. 1)

eigen datamodel

Extern systeem 1

Presentatielaag
Logicalaag

Extern systeem 2

Bilaterale koppelingen

100 andere 
koppelingen

Buitenwereld



Inf. Standaard 3
Medicatiebew.

FHIR DB 
eOverdracht

Inf. Standaard 3
Medicatiebew.

Uitdaging EPD- en ECD leveranciers inbouwen zibs
Leveranciers van monolithische system zetten extra 
databases in voor de zibs van elke informatiestandaard 
(medicatie-overdracht, BgZ, etc) en viewers voor inzage, 
Dus verwerken zibs in zorgproces niet mogelijk 
zonder handmatige acties

Database 
(zorgorg. 1)

Logicalaag en 
API’s

Database
(zorgorg. 2)

Presentatielaag
zorgorg. 1

Presentatielaag
zorgorg. 2

VeCoZo

FHIR server DVZA

100 andere 
koppelingen

EVS

FHIR DB 
eOverdracht

eOverdracht

Viewer

BgZ
(PGO)

Medicatie-
bewaking

Buitenwereld

Database 
(zorgorg. 1)

Logicalaag en 
API’s

Database
(zorgorg. 2)

Presentatielaag
zorgorg. 1

Presentatielaag
zorgorg. 2

VeCoZo

100 andere 
koppelingen
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Uitdaging EPD- en ECD leveranciers inbouwen zibs

Open systemen: eenvoudiger koppelen en hergebruiken

Logicalaag

Buitenwereld

Presentatielaag
(zorgorg. 2)

PGO

eOverdracht

FHIR server

eOverdracht

Medicatie-
overdracht

Medicatie-
bewaking

PGO

Database
(zorgorg. 1)

Logicalaag

Database 
(zorgorg. 2)

Presentatielaag 
(zorgorg. 1)

Presentatielaag
(zorgorg. 2)

FHIR server

FHIR server

eOverdracht



Bijlage VI

Doelgroepen binnen de zorgorganisatie en 
bijbehorende landelijke organisaties en 
programma’s
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Rol landelijke organisatie / 
programma

Doelgroep binnen 
zorgorganisatie

bestuurders

zorgverleners, patiënten

zorgverleners, informatici

informatici, ICT’ers

ICT’ers

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Instelling

Brancheorganisaties, ICTU*

V&VN

V&VN, Nictiz

Nictiz, ICTU*, regionale swo**

TWIIN, regionale swo**

B
eveilig

in
g

W
et-

en
 reg

elg
evin

g

* ICTU (vervolgprogramma implementatieondersteuning) behoudt overzicht over alle lagen en kolommen van het vijflagenmodel 
met specifieke aandacht voor enkele lagen.
** De rol van regionale samenwerkingsorganisaties (swo) moet nog nader afgestemd worden. 
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Bijlage VII 

Communicatiematrix
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Separate bijlage
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Bijlage VIII

Betrokkenen en documenten
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Suzan Orlebeke Afdelingshoofd A4 

DLZ 

 

Rick Hagelstein Teamcoördinator 

TEG (DLZ) 

 

Raoul Zonnenberg 

 

Programma GULZ 

(DLZ) 

 

 

Frans van Tilburg Senior 

Beleidsadviseur 

DLZ/TEG 

 

Barbara Verstappen Beleidsadviseur 

DLZ/TEG 

 

Menno Landman Adviseur Taskforce 

Samen Vooruit en 

praktijkbeproeving 

TA NUTS 

eOverdracht 

 

Alwin Bodo Projectleider 

praktijkbeproeving 

TA NUTS 

eOverdracht  
 

Betrokkenen
Organisatie Naam Functie Interview 

 

Maarten de Roos Manager Bureau 

InZicht 
8 juni 2022 

 

Arjo Rozeboom Adviseur bij Bureau 

InZicht 
1 juli 2022 

 

Frank Berens Adviseur 

Beroepsontwikkeling 
11 juli 2022 

 

Renate Kieft Adviseur Innovatie 

en programmaleider 

Nationale Kernset 

11 juli 2022 

 

Erna Vreeke Adviseur 

eOverdracht 

 

 

Giel Smidt Productmanager 

langdurige zorg en 

ggz 

 

 

Annemiek Mulder Senior 

Beleidsadviseur 
27 juni 2022 

 
Tonko Wedda Adviseur 27 juni 2022 

 

Han Huizinga Senior 

Beleidsmedewerker 
27 juni 2022 

 

Peter Kruithof Manager  
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Bert Huisman Coördinerend 

Adviseur Bureau 

Informatieberaad 

Zorg 

 

René Meijer Senior Adviseur 

DI/CIO 

 

André den Breejen Projectleider risico-

gebaseerde 

aansluitstrategie Z-

Cert 

 

Anil 

Jadoenathmissier 
Directeur IT & 

Innovatie 

 

Reinier Balt Adviseur en 

projectleider 

 

Maarten Bertens Adviseur en 

Sectorlead VVT 

 

Bas van Vliet Programmamanager 

 

Vincent van den 

Berg 

 

Lid 

 

 

Joost Wildenberg Implementatie-

adviseur KIK-V 

 

Olga van Diem Adviseur 

Informatiebeleid 

 
Mark Weernink 

 
Voorzitter NUTS 

 
Tim Franssen 

 
Inhoudelijk expert 

 

Jos 

Schimmelpennink 
Beleidsmedewerker 

Informatiebeleid 

 

Christine Leenen Beleidsadviseur 

 

Jaap Schrieke Sr. Strategisch 

Beleidsaviseur 

 

Ulco de Boer Sr. Beleidsadviseur 

gegevensuitwisseling 

(incl. Wegiz) 

 

Barbara 

Grootswagers 

Projectleider 

programma Wegiz 

 



• Rapport De informatiestandaard eOverdracht. Veranderaanpak & implementatiestrategieën - 2021(InZicht en V&VN)

• Bijgewerkt Voorstel praktijkproeven TA eOverdracht 2.0 – februari 2022 (notitie ICTU)

• Plan van aanpak praktijkbeproeving TA Nuts eOverdracht (vs 02) (Alwin Bodo, Menno Landman, ICTU)

• Risico's_InZicht januari 2022 (intern Memo Bureau InZicht)

• Bureau InZicht issues en risico’s mei 2022 (intern memo Bureau InZicht)

• Implementatie eOverdracht – mei 2022 (powerpoint V&VN)

• Themasessie Informatiestandaard eOverdracht in de praktijk – 19 mei 2022 (powerpoint Bureau Inzicht)

• Duurzaam Releasebeleid (concept - v0.3) Mei 2022 (Nictiz)

• Rapportage oplossingen eOverdracht - nov 2021 (M&I Partners)

• Specificatie leveranciers InZicht PGO en eOverdracht- versie1.4 april 2022 (Bureau InZicht)

• Geef InZicht door. Kennis en kansen voor de langdurige zorg - juli 2020 (Bureau InZicht)

• Proeftuinen InZicht. Eindrapportage met aanbevelingen - augustus 2020 (ICTU)

• MKBA Gegevensuitwisseling. Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van elektronische 

verpleegkundige overdracht. Versie 1.0 september 2020 (Ecorys en Better Healthcare)

• Informatievoorziening-programma’s Langdurige Zorg in beeld: Vergelijking InZicht en KIK-V - december 2021 

(Zorginstituut nederland)

• Jaarlijks ECD-overzicht 2021 (M&I Partners)

• ECD overzicht Gehandicaptenzorg - 2021(M&I Partners)

• ECD overzicht Ouderenzorg – 2021 (M&I Partners)
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• Jaarlijks ECD overzicht – 2022 (M&I Partners)

• ECD overzicht Gehandicaptenzorg (2021)

• ECD overzicht Ouderenzorg (2022)

• Voorstel van wet Wegiz (2020-2021)

• Memorie van toelichting Wegiz

• Gatewayreview programma Egiz – juni 2021 (Bureau Gateway)

• European Health Data Space (2022) (Europese Commissie)

• Impactanalyse eOverdracht ziekenhuizenInzicht in de impact van de verpleegkundige overdracht bij ziekenhuizen –

mei 2021 (Bureau InZicht)

• Handreiking 'Starten met KIK-V' (v 0.9) - maart 2021 (programma KIK-V)

• Logische Architectuur TWIN – Overzicht van applicateis, informatie en diensten (plaat) – (TWIIN)

• Procesontwerp eOverdracht – (Bureau InZicht)

Websites van:

• Programma Inzicht

• V&VN

• Nictiz

• KIK-V

• Nuts

• TWIIN
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• Handreiking integrale benadering InZicht-KIK-V regio Achterhoek -versie 1.0 – september 2022 (Projectteam Inzicht/ KIK-V)

• Integraal Leveranciersoverzicht – 2022 (intern document tbv VIVO - Team TEG / DLZ)

• Kamerbrief - De zorg-ICT-markt voor elektronische gegevensuitwisseling - 2 september 2022 (Min VWS)

• Marktwerking in de zorg-ICT-markt – juli 2022 (rapport  Deloitte iov Min VWS)

• Programmaplan Medicatieoverdracht tbv subsidieverlenging v1.0 – juni 2022 (Programma Medicatieoverdracht)

• Samen werken aan de bouwstenen voor gegevensuitwisseling in de zorg – PvA Normontwikkeling generieke functies (deel 

I + II + Oplegger) – februari 2022 (NEN/Egiz) 

• Samenhang IZA – Wegiz – Programma’s en Projecten / Generieke functies: https://www.rzcc.nl/iza-wegiz-en-

digitaliseringsprogrammas-hoe-zit-het/ – oktober 2022 (Overzichtsplaten website RZCC)

• Stand van Zaken InZicht – oktober 2022 (powerpoint Bureau InZicht)

• VIPP’s: Overzicht – december 2020 (bron onbekend)
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