
 

 
 
Elektronische gegevensuitwisseling 
in de Langdurige Zorg 
 

Het programma InZicht richt zich op het stimuleren van 

gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling 

tussen zorgprofessionals en tussen zorgprofessionals en 

cliënten.  
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl over het Programma InZicht. Wij berichten 

u regelmatig over actuele ontwikkelingen en informeren u over online bijeenkomsten. Als iemand 

zich voor deze nieuwsbrief wil aanmelden of wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, 

kunt u dit melden via inzicht@actiz.nl, inzicht@zorgthuisnl.nl of inzicht@vgn.nl 

 

Het belang van deze subsidieregeling         

volgens ActiZ, VGN en Zorgthuisnl  
• De wereld digitaliseert, de zorg moet mee 

• Cliënt in regie vraag om informatie 

• Wettelijke verplichting komt eraan 

• Voorbereiding aanvraag met gratis ondersteuning  

     van Bureau InZicht.  

 

Verpleegkundige overdracht =   

eOverdracht  
• Minder overtypen en minder fouten 

• Cliënt hoeft niet steeds zijn verhaal te doen 

• Beter inzicht in de zorgbehoefte 

 

Cliënt kiest eigen Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving (PGO) 
• Grip op de eigen gezondheidsgegevens 

• Gegevens blijven bewaard en altijd toegankelijk 

• Beter geïnformeerd zijn van de cliënt draagt bij aan 

samen beslissen 

 

 

 
Subsidie aanvragen kan tot 
1 oktober 2021. De regeling eindigt 
op 31 december 2022. Naar meer informatie 

over de regeling. 

Meer weten over de 

subsidieregeling InZicht? 
- Bekijk de animaties van InZicht.  

- Stel uw vragen aan de Helpdesk: 

inzicht@actiz.nl 

- Bezoek een van de inloopspreekuren of 

neem deel aan een van de online 

bijeenkomsten. Bekijk het actuele 

aanbod in de agenda van ActiZ.  

 

                        Nieuwsbrief 1-2021 
                       Een gezamenlijke uitgave 

                                van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl 
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Actueel 
• Wetsvoorstel WegiZ bij Raad van State 

Het wetsvoorstel ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de  

Zorg’ ligt voor advies voor bij de Raad van State. Met dit 

voorstel worden zorgaanbieders stapsgewijs verplicht om 

zorggegevens elektronisch te delen. Lees verder. 

 

• ToegangVerleningService (TVS) in gebruik 

De nieuwe voorziening voor digitale toegang in de zorg 

komt dit jaar beschikbaar voor de VVT en GHZ. DigiD is op 

dit moment verplicht bij het toegang geven van uw 

cliënten tot hun gegevens. De TVS ontzorgt zorg-

organisaties wanneer er meerdere identificatiemiddelen 

beschikbaar komen. Lees verder.  

 

• Steeds meer leveranciers hebben het Medmij-label 

Medmij is de verplichte standaard voor het veilig 

uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen 

zorgprofessionals en cliënten. In het overzicht van 

MedMij-deelnemers kunt u zien of uw ICT-leverancier al 

een MedMij-label heeft.  

 

• InZicht specificatiemanagement 

Bureau InZicht heeft samen met leden van ActiZ, VGN en 

Zorgthuisnl gesprekken met leveranciers van ECD’s 

gevoerd in het kader van het specificatiemanagement. Dit 

resulteerde onder meer in een document met heldere 

specificaties voor InZicht. Begin 2021 is hierover 

overeenstemming bereikt met een groot aantal 

leveranciers. Zij passen hun producten aan zodat ze 

voldoen aan de systeemeisen die de Regeling InZicht stelt. 

Wilt u ook aansluiten bij deze leverancierstafels? Stuur 

dan een mail naar inzicht@actiz.nl 

 

Online bijeenkomsten toegelicht 
• Verdiepingssessies eOverdracht en PGO 

Na de online bijeenkomsten ‘Basispresentatie InZicht’ bent 

u misschien enthousiast geworden over de  mogelijkheden 

die PGO en/of eOverdracht uw zorgorganisatie kunnen 

bieden. Overweegt u om subsidie aan te vragen? Dan 

heeft u waarschijnlijk vragen over de inhoud van de 

modules eOverdracht of PGO en over de werkzaamheden 

die de aanvraag met zich meebrengt. Meld u dan aan voor 

één van de verdiepingssessies, zodat u daarna zelf aan de 

slag kunt.  

 

Mocht u de presentatie niet hebben gevolgd, kijk de 

Basispresentatie InZicht dan terug op YouTube.  

 

• Workshop ‘Programma InZicht voor kleinere 

zorgorganisaties’  

Het doel van deze workshop is het inventariseren van de 

wensen en behoeften van zorgorganisaties die door de 

omvang van hun organisatie specifieke advisering en 

ondersteuning zoeken bij hun visie- en 

beleidsontwikkeling over elektronische 

gegevensuitwisseling. En daarnaast ook specifiek advies 

kunnen gebruiken bij de uitvoering van de aanvraag, het 

inschatten van risicofactoren, de financiële consequenties 

en het vinden van samenwerkingspartners voor deelname 

aan het Programma InZicht. Nadere informatie volgt. 

 

• Inloopspreekuur 

Tweemaal per maand op donderdagochtend van 9.00 – 

10.00 uur vindt het inloopspreekuur plaats. Aanmelden is 

niet nodig. 

 

Bekijk de komende data in de agenda van ActiZ. 

 

 

 

Contactpersonen InZicht  
- Stefanie van Vliet, projectcoördinator InZicht, 

inzicht@actiz.nl of inzicht@zorgthuisnl.nl, 

06-39822738 

- Stefan Clement, projectcoördinator InZicht, 

sclement@vgn.nl,  06-10288483 
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