
 

 
 
ActiZ, VGN en Zorgthuisnl lanceren podcastserie over 

elektronische gegevensuitwisseling voor bestuurders  
 

Dinsdag 28 juni lanceerden de drie brancheverenigingen de podcastserie InZicht voor en door 

bestuurders. In de vijfdelige podcastserie bespreken bestuurders en professionals uit de zorg steeds 

een ander onderdeel van elektronische gegevensuitwisseling. Terugkerende boodschap is steeds dat 

de implementatie ervan niet louter een ICT-project is. Er is een visie op digitalisering van de 

organisatie voor nodig en een transitie in denken en doen door alle lagen van de organisatie heen. 

Door collega-bestuurders, ICT-managers en verpleegkundigen/CNIO’s hun kennis te laten delen, 

verwachten de brancheorganisaties dat meer VVT- en gehandicaptenorganisaties met dit onderwerp 

aan de slag zullen gaan. Meer informatie en de link naar de podcastserie vindt u op de webpagina 

InZicht van de VGN.  

 

20 gratis InZichtkamers beschikbaar 

voor leden. Meld uw organisatie aan! 
Als voorbereiding op de uitvoering van de regeling InZicht  

(implementatie eOverdracht en/of PGO) hielden  

organisaties een zogenaamde InZichtkamer samen met 

deelnemers uit alle lagen van de organisatie. Onder  

begeleiding van een adviseur van Bureau InZicht werd  

gedurende een dag de ICT-volwassenheid van de  

organisatie besproken, informatie uitgewisseld wat  

eOverdracht, PGO en daarbij behorende begrippen als  

interoperabiliteit, zorginformatiebouwstenen en DVZA’s  

betekenen voor bestuurder, ICT-afdeling,  

beleidsmedewerker en verpleegkundige. Ook al is  

aanmelding voor de regeling nu niet meer mogelijk, toch 

willen ActiZ, VGN en Zorgthuisnl een 20-tal lidorganisaties 

de mogelijkheid bieden om alsnog zo’n InZichtkamer te 

doen. Deelname is geheel gratis en vindt plaats bij u op 

locatie samen met een door u georganiseerde 

representatieve groep deelnemers uit uw organisatie.  

  

Wilt u alvast stappen zetten op weg naar de wettelijk 

verplichte invoering van eOverdracht in 2024? Neem dan 

contact op met Stefanie van Vliet (voor leden van 

ActiZ/Zorgthuisnl) of met Stefan Clement (voor leden van 

VGN). Let op: reageer snel, want vol = vol. 

 

 

 

Programma Elektronische 

gegevensuitwisseling in de Zorg 

van het ministerie van VWS geeft 

nieuwsbrief uit 
Wilt u informatie ontvangen van het ministerie van 

VWS over de ontwikkelingen op het terrein van 

elektronische gegevensuitwisseling in de zorg? 

Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het 

ministerie van VWS. Aanmelden kan op de website 

van het ministerie.  
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                                                                                           Aan- en afmelden kan via 

inzicht@actiz.nl,                                                                 

                                                                                           inzicht@vgn.nl of 

inzicht@zorgthuisnl.nl 
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Roadshow InZicht door Nederland 
Door Covid kon de Roadshow InZicht die ActiZ, VGN en 

Zorgthuisnl vanaf september 2019 wilden starten alleen 

online plaatsvinden. Dit heeft leden er niet van 

weerhouden om met enthousiasme deel te nemen aan de 

digitale bijeenkomsten over elektronische 

gegevensuitwisseling, meer specifiek eOverdracht en PGO. 

Maar liefst 303 bestuurders en andere medewerkers van 

181 zorgorganisaties hebben één of meerdere 

bijeenkomsten bijgewoond. Daarom gaan de 

brancheorganisaties hier vanaf september 2022 weer mee 

verder. Dit keer wel op diverse locaties in het land.  

Wilt u weten wanneer we bij u in de buurt zijn? Kijk dan 

op https://www.actiz.nl/agenda. Daar vindt u vanaf 

vrijdag 8 juli a.s. ook de programma-inhoud en 

mogelijkheid om u aan te melden voor een bijeenkomst. 

 

 

Innovaties in de gehandicaptenzorg: 
congres INZO 27 juni 2022 
Het jaarlijkse INZO congres staat dit keer geheel in het 

teken van innovatie: sociale innovaties en het gebruik van 

zorgtechnologie. Vragen die daarbij aan de orde komen, 

zijn: wat is de meerwaarde van onderzoek bij 

implementatie van technologie, hoe selecteer je 

technologie, hoe kun je samenwerken met tech-

leveranciers en hoe krijgt u uw collega’s enthousiast voor 

innovatie? Aanmelden kan via 

https://www.congresgehandicaptenzorg.nl/ 

 

 

Tussenrapportage: 1,5 jaar PGO -
onderzoek samengevat                               
Met actieonderzoek versterkt het programma PGO on Air 

sinds begin 2021 de PGO-ontwikkeling. Het moet gezien 

worden als een ‘lerende evaluatie’. De resultaten worden 

gebruikt om implementaties beter te laten verlopen, 

ontwikkelfeedback aan PGO-leveranciers te geven en 

informatiematerialen te optimaliseren. Lees op PGO.nl 

welke inzichten 318 vragenlijsten, 57 interviews, vier 

focusgroepen, vijf pilotprojecten en twee 

gebruikersonderzoeken hebben opgeleverd. 

 

 

Nictiz publiceert zib pre-publicatie 

2022-1 
De zib pre-publicatie is de voorlaatste stap in het 

definitieve publicatieproces van de zibs. De pre-publicatie 

is te vinden op de wiki-pagina van Nictiz. U vindt op deze 

pagina ook meer informatie over de nieuwe zibs 

‘Contactverslag-v1.0, ‘HoNOS+’ en ‘Klachtbeleving, 

Opname en Signalering’. Daarnaast worden twee nieuwe 

zibs gepresenteerd: de procespatronen ‘Aanvraag 

Gegevens’ en ‘Registratie Gegevens’. Lees meer over de 

procespatronen op de website van Nictiz.  

Vragen over de ontwikkeling en beheer van zibs kunt u  

richten aan het zib-centrum via beheerzib@nictiz.nl. 
 

 

 
 

Contactpersonen InZicht  
• Stefanie van Vliet 

Projectcoördinator InZicht voor ActiZ en Zorgthuisnl 

inzicht@actiz.nl of inzicht@zorgthuisnl.nl 

06 - 39 82 27 38 

• Stefan Clement 

Projectcoördinator InZicht voor VGN 

sclement@vgn.nl  

06 - 10 28 84 83 
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