
NB Dit overzicht is een interpretatie van RZCC met de huidige kennis van zaken en stand van zaken (d.d. 24-10-2022).
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Versie 1. Op 27-09-2022 is de Wegiz unaniem aangenomen in de Tweede Kamer.  
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. 
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Nationale visie en strategie over elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg

Eind 2022 visie hoe PGO’s en portalen op elkaar aansluiten

Selectie van gegevensuitwisselingen uit de richtlijn acute zorg wordt aan de Meerjarenagenda Wegiz toegevoegd

Landelijke organisatie gericht op de ondersteuning van zorgaanbieders 
en leveranciers bij implementatie van landelijke infrastructuur en 

eenheid van taal voor zowel primair als secundair gebruik (2023-2024)

Q1: oplevering onderzoek of zorgaanbieders en ICT-leveranciers verplicht 
kunnen worden om te werken met landelijke infrastructuurnetwerken, 

gemeenschappelijke voorzieningen, open en bevraagbare bronsystemen

Aanbieden wetsaanpassingen aan de Tweede Kamer waardoor het 
mogelijk wordt om voor de acute zorg gegevens zonder toestemming 

beschikbaar te stellen in een elektronisch uitwisselsysteem

Faxgebruik in zorginstellingen met 90% gereduceerd

Voor 2025 voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de  
eigen informatieveiligheid en naleving van de geldende NEN-normen 
en overige wettelijke verplichtingen zoals die uit de Wet beveiliging 
netwerk- en informatiesystemen ten gevolge van de implementatie  

van de NIB2-richtlijn

Elektronische gegevensuitwisseling is standaard in de zorg

Volledig afscheid nemen van fax in zorginstellingen

Burgers hebben digitaal toegang tot en beschikking over  
hun eigen zorggegevens – beschikking over een gebruiksvriendelijk  

en goedgevulde PGO. 

Minimaal de kerngegevensset kunnen uitwisselen, waarbij uitwisseling 
van ZIBs via de FHIR-standaard plaatsvindt

Uiterlijk in 2025 zijn de 6 generieke functies ingevuld met 
afsprakendiensten en/of voorzieningen. Deze zijn sectoroverstijgend 

beschikbaar en worden in de praktijk gebruikt. 

Implementatieoplossingen voor de 6 generieke functies

Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg

Beelduitwisseling pathologie

Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg/ 
gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ

Medicatieoverdracht: digitaal voorschrijven en ter hand stellen 
(ingang AMvB, spoor 1)

Overdracht Basisgegevensset Zorg (BGZ) tussen MSZ-
instellingen (ingang AMvB) – spoor 2

Uitwisseling beeld en verslag tussen MSZ-instellingen 
(ingang AMvB) – spoor 2

Medicatieoverdracht: digitaal voorschrijven en ter hand stellen 
(ingang AMvB, spoor 2)

Medicatieoverdracht: medicatie- en toedieningsgegevens (ingang 
AMvB, spoor 2)

Medicatieoverdracht: laboratoriumgegevens voor medicatie 
(ingang AMvB, spoor 2)

Medicatieoverdracht: contra-indicatie en overgevoeligheden 
(ingang AMvB, spoor 2)

Integraal Zorgakkoord (IZA)
Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

(rood gekleurde gegevensuitwisseling = geprioriteerd) 
Programma’s en projecten

VIPP OPEN 
(huisartsen)

VIPP InZicht 
(VVT)

VIPP 5 (MSZ) module 
1 (deadline 30-09)

VIPP 5 (MSZ) 
5%-norm module 

1, module 2 
en 3 (deadline 
30-06-2023)

Met spoed 
beschikbaar 

(spoedzorg) (eindigt 
juni 2023)

VIPP Babyconnect 
(geboorte zorg) Faexit (sector-

overstijgend)

Programma 
Medicatie
overdracht

Kickstart/VIPP 
Farmacie 

(apotheek zorg)

https://www.pgo.nl/
https://rzcc.nl/projecten/generieke-functies
https://rzcc.nl/projecten/generieke-functies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/30/meerjarenagenda-wegiz
https://open-eerstelijn.nl/
https://inzichtwegwijzer.nl/
https://www.vipp-programma.nl/
https://www.vipp-programma.nl/
https://metspoedbeschikbaar.nl/
https://metspoedbeschikbaar.nl/
https://babyconnect.org/
https://www.faexit.nl/
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
https://vippfarmacie.nl/
https://vippfarmacie.nl/

