
 

 
 
107 zorgorganisaties in 2022 aan de slag met elektronische 

gegevensuitwisseling met subsidie vanuit InZicht 
 

De subsidieregeling van het ministerie van VWS is toegekend aan 107 lidorganisaties van ActiZ, VGN 

of Zorgthuisnl. Zij gaan tot eind 2022 verpleegkundige overdracht (eOverdracht) en/of 

gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgprofessionals (PGO) implementeren. Daarnaast gaan 

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl in 2022 door met het aanbieden van een stimulerings- en 

informatieprogramma over elektronische gegevensuitwisseling, zodat ook nieuwe zorgorganisaties 

hiermee aan de slag gaan.  

                                                                                             

Voorbereiding op Wet elektronische 

gegevensuitwisseling in de Zorg 

(Wegiz) noodzakelijk 
De Wegiz gaat zorgaanbieders verplichten elektronisch 

patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen. Deze wet 

bepaalt niet alleen dát zorgverleners dit moeten maar ook 

volgens welke afspraken dit moet verlopen. Deze 

afspraken gaan over taal en techniek. De wet schrijft niet 

voor welke gegevens zorgprofessionals moeten 

uitwisselen voor goede zorg. Dat bepalen zij zelf in 

gezamenlijkheid en leggen die vast in standaarden. In de 

Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling van het ministerie van 

VWS vindt u meer informatie over de Wegiz.  

 

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl 

ontwikkelen podcast elektronische 

gegevensuitwisseling voor 

bestuurders 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een 

5-delige podcastserie over gegevensuitwisseling in de VVT-

sector en gehandicaptenzorg. Het doel van de podcasts is 

om bestuurders meer inzicht in de transitie van hun 

organisatie naar elektronische gegevensuitwisseling te 

geven en de rol die zij daarin hebben. De eerste aflevering 

is beschikbaar begin april 2022. 

 

  

 

 

 

Nieuwe activiteiten ActiZ, VGN en 

Zorgthuisnl in 2022 
De drie brancheorganisaties gaan in 2022 wederom 

gezamenlijk aan de slag met elektronische 

gegevensuitwisseling. Zij bieden u gedurende het 

gehele jaar een divers aanbod van activiteiten aan, 

zoals themabijeenkomsten, webinars en 

ledenplatforms gericht op specifieke doelgroepen 

zoals kleinere zorgaanbieders. Alle informatie en 

actualiteiten over elektronische gegevensuitwisseling, 

eOverdracht en PGO kunt u blijven lezen op de 

webpagina InZicht van de drie organisaties. Het 

belangrijkste nieuws leest u in de vijf nieuwsbrieven 

die u over het jaar verspreid ontvangt.  

In nummer 2 van deze nieuwsbrief vindt u een 

overzicht van alle activiteiten in het eerste half jaar.  

                      Nieuwsbrief 1 - 2022 
                Een gezamenlijke uitgave 

                        van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl 

 

                                                                                           Aan- en afmelden kan via inzicht@actiz.nl,                                                                 

                                                                                           inzicht@vgn.nl of inzicht@zorgthuisnl.nl 

 

 

https://www.actiz.nl/sites/default/files/2022-01/Deelnemers%20regeling%20InZicht%20in%20beeld%20-%20december%202021.pdf
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/gegevensuitwisseling/2022/januari-februari-2022
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/actueel/nieuwsbrieven/gegevensuitwisseling/2022/januari-februari-2022
mailto:inzicht@actiz.nl
mailto:inzicht@vgn.nl
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Subsidieaanvragen voor Kickstart 
Medicatieoverdracht gestart 
Sinds 17 januari 2022 kunnen subsidieaanvragen voor 

samenwerkingsverbanden voor de Kickstart 

Medicatieoverdracht ingediend worden. Hiermee wil het 

ministerie van VWS de informatiestandaard 

Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn 

‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ toetsen.  

Hoewel geen onderdeel van het Programma InZicht is dit 

wel een essentieel onderdeel voor een complete en 

succesvolle elektronische gegevensuitwisseling. Alle  

informatie en documenten voor de subsidieaanvraag  

vindt u op de website van DUS-I. 

 

Informatie-uitwisseling: wie doet 
wat? 
Bent u ook af en toe de weg kwijt als u informatie over 

elektronische gegevensuitwisseling leest en vooral als het 

gaat om alle partijen die erbij betrokken zijn? Dan bent u 

niet de enige. Daarom ontwikkelde ActiZ het handige 

overzicht Informatie-uitwisseling: wie doet wat? Zo 

behoudt u voortaan het overzicht. 
 
 

21 februari 2022 Online bijeenkomst 

Medmij en PGO’s bij de Slimme Zorg 

Estafette 
Tijdens de SZE 2022 staat innovatie in de zorg, welzijn en 

preventie centraal. Elke week is er een regio aan de beurt 

waarna  het stokje wordt doorgegeven aan de volgende 

regio. In dit kader organiseert MedMij op maandag 21 

februari van 13.00 – 14.00 uur een online bijeenkomst 

over de middelen die er zijn om zorgverleners te 

ondersteunen bij het treffen van voorbereidingen om 

uitwisseling van gegevens via de MedMij-standaard 

mogelijk te maken. U kunt zich aanmelden voor deelname 

via de website van de SZE. 

 

 
 
 
 
 

Vanaf 16 maart 2022 introductie TVS 
voor zorgaanbieders 
Om toegang te krijgen tot het persoonlijke deel van een 

website of portaal moet eerst worden vastgesteld of 

iemand wel de persoon is die hij zegt te zijn. Dit kan 

bijvoorbeeld via DigiD. De ToegangVerleningService (TVS) 

handelt dit inlogproces af. Bij gegevensuitwisseling via een 

PGO krijgen cliënten en zorgaanbieders hiermee te maken. 

Maar hoe regel je dat goed en veilig? Nictiz organiseert in 

samenwerking met VWS een aantal bijeenkomsten over 

de TVS.  In de 1 uur durende bijeenkomst wordt 

stilgestaan bij het wettelijk kader, het aansluitproces, het 

benodigde assessment en de lessons learned vanuit de 

eerste gerealiseerde aansluitingen. De data zijn: 16 maart, 

13 april, 18 mei en 15 juni, steeds van 9.30 - 10.30 uur. U 

kunt zich direct aanmelden via het webformulier. 

 
 

 

 

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.dus-i.nl/subsidies/kickstart-medicatieoverdracht
https://www.dus-i.nl/subsidies/kickstart-medicatieoverdracht
https://www.actiz.nl/sites/default/files/2021-01/Overzicht-programma%27s-Informatie-uittwisseling.pdf
https://www.slimmezorgestafette2022.nl/programmaonderdelen/sessie/e147cf80/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jS5UPeujj0SZjd1ogNwRnDu36E0hr9FKojFPrvTO0L9UNVIySjFJR05DSkE3REZWOEgwTklSS01DWC4u
mailto:inzicht@actiz.nl
mailto:inzicht@zorgthuisnl.nl
mailto:sclement@vgn.nl

