
 

 
 
Elektronische gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg  
 
In deze tweede nieuwsbrief van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl leest u over de actuele ontwikkelingen 

van het programma InZicht en komende online bijeenkomsten. Aanmelden of afmelden voor deze 

nieuwsbrief kan via inzicht@actiz.nl, inzicht@zorgthuisnl.nl of inzicht@vgn.nl 

 

Praktische informatie over deelname 
aan de subsidieregeling InZicht 
• Heeft u interesse in de regeling InZicht? Registreer uw 

organisatie dan in ieder geval alvast als mogelijk 

geïnteresseerd in deelname door een mailtje te sturen 

naar inzicht@minvws.nl. Dit verplicht u tot niets, maar 

u kunt wel alvast starten met voorbereiden. 

• Aanvragen van de subsidie kan nog tot 1 september a.s. 

De voorbereiding op de aanvraag duurt gemiddeld wel 

3 tot 5 maanden. Start hiermee dus ruim vóór de 

zomer. Bureau InZicht kan u in dit traject ondersteunen. 

Voor meer informatie: wegwijzerinzicht.nl 

 

De InZichtkamer toegelicht 
Nadat u een e-mail heeft gestuurd naar DUS-I staat u 

geregistreerd en kan uw organisatie gebruikmaken van de 

mogelijkheid om een InZichtkamer te doen. Dit is een 

workshop van 1 tot 2 dagen met deelname vanuit alle 

lagen van de organisatie. Samen met Bureau InZicht gaat u 

samen met uw collega’s: 

• Op zoek naar antwoorden op de vragen: 

- Informatie toedienen: wat is het? 

- Informatie verwerken: wat betekent dit, wat 

moeten we regelen? 

- Huidige en gewenste situatie benoemen en een 

zgn. ‘gap-analyse’ maken; 

- O.b.v. de gap-analyse uit te voeren acties 

benoemen, wie ze oppakt en wanneer ze klaar zijn. 

De antwoorden op al deze vragen samen resulteren in een 

contextanalyse. 

• Vanuit de contextanalyse komen tot een eerste opzet 

van een Plan van Aanpak.  

Heeft u interesse in zo’n InZichtkamer, stuur dan een e-

mail naar inzicht@ictu.nl en – mocht u dit nog niet gedaan 

hebben – registreer u dan alsnog bij DUS-I. 

 

Het verschil tussen de PGO en het 
Patiëntenportaal 
Tijdens de bijeenkomsten die ActiZ, VGN en Zorgthuisnl 

online organiseren, blijkt nogal eens dat het verschil 

tussen een PGO en een Patiëntenportaal niet geheel 

duidelijk is. In de video van het programma Open  

(ofwel: het programma InZicht maar dan voor huisartsen)  

wordt duidelijk uitgelegd hoe dit nu precies zit. 

 

 

 

ICT-infrastructuur eOverdracht  
en PGO’s  
Bekijk de online bijeenkomst van 30 maart jl.  

‘Het ICT-landschap van eOverdracht en PGO’ 

georganiseerd door ActiZ, VGN en Zorgthuisnl.  

Bekijk online de presentaties van de DVZA  

leveranciers van 14 april jl. door Bureau InZicht. 

                        Nieuwsbrief 2-2021 
                       Een gezamenlijke uitgave 

                                van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl 
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Actueel 
• Informatieberaad Zorg: duurzaam informatiestelsel 

Het Informatieberaad Zorg (IBZ) is samengesteld uit 

afgevaardigden van het ministerie van VWS en de 

veldpartijen in de Zorg. Gezamenlijk werken zij aan het 

toegankelijker en betaalbaarder maken van de zorg via 

een duurzaam informatiestelsel. Het programma InZicht 

maakt hier onderdeel van uit. U kunt meeluisteren bij de 

online bijeenkomsten. Ga voor meer informatie over de 

bijeenkomst van 19 april jl. en de data van de volgende 

bijeenkomsten naar de website van het IBZ.  

 

• Introductiebijeenkomst TVS voor zorgaanbieders  

De ToegangVerleningService (TVS) is de routeringsdienst 

die speciaal voor de zorg geschikt is gemaakt. Op 16 juni 

a.s. organiseren Nictiz en het ministerie van VWS een 

introductiebijeenkomst over de TVS. In een online meeting 

van ongeveer 1 uur wordt stilgestaan bij het wettelijke 

kader, het aansluitproces, het benodigde assessment en 

de lessons learned vanuit de eerste gerealiseerde 

aansluitingen. U kunt zich aanmelden via  

de website van Nictiz.  
 
• Toolkit eOverdracht voor verpleegkundigen en 

verzorgenden 

eOverdracht betekent het einde van aparte bijlagen bij de 

mail voegen, elkaar faxen en gegevens uit andere 

systemen overtypen. V&VN, de beroepsvereniging van 

verpleegkundigen en verzorgenden ziet al deze voordelen 

voor haar leden en heeft daarom de Toolkit eOverdracht 

ontwikkeld om de kennis over eOverdracht op de 

werkvloer te vergroten.  

 

• PGO-On-Air: alliantie om het gebruik van PGO’s te 

stimuleren 

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl zijn lid van de zogenaamde PGO-

alliantie die gezamenlijk het project PGO-On-Air uitdragen.              

Deze alliantie bestaat verder uit Patiëntenfederatie 

Nederland en Consumenten- en welzijnsorganisaties. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 

Patiëntenfederatie Nederland of kunt u de korte animatie 

over de PGO-alliantie bekijken.  

 

• Inloopspreekuur InZicht verlengd tot juli 2021 

Heeft u vragen over het programma InZicht en wilt u daar 

eens wat langer over doorpraten. Kom dan naar het online 

spreekuur van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl om de week op 

donderdag van 9.00 – 10.00 uur. U vindt de data in de 

agenda van ActiZ. 

 

 

 

 

Contactpersonen InZicht  
- Stefanie van Vliet, projectcoördinator InZicht, 

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

06 - 39 82 27 38 

- Stefan Clement, projectcoördinator InZicht, 

sclement@vgn.nl,  06 - 10 28 84 83 

https://www.informatieberaadzorg.nl/
https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2021/04/23/veel-interesse-voor-openbaar-informatieberaad-zorg
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