
 

 
 
Meld u aan voor de InZicht Roadshow in uw regio 
Er is nog een grote slag te slaan op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen 

zorgprofessionals en hun cliënten en zorgprofessionals onderling. Daarom zijn 120 lidorganisaties 

van ActiZ, VGN en Zorgthuisnl via de subsidieregeling InZicht verpleegkundige overdracht 

(eOverdracht) en gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgprofessionals (PGO) aan het 

implementeren. En dat is hard nodig, want per 2024 wordt eOverdracht wettelijk verplicht.                    

Bent u benieuwd naar de eerste ervaringen, transitie-uitdagingen en best practices van de 

deelnemers aan InZicht? En wilt u hierover praten met collega’s uit uw regio? Meld u dan nu aan 

voor de Roadshow InZicht 2022: ‘De basis op orde’.  

 

Programma Roadshow InZicht 2022 

Er zijn twee programma’s samengesteld voor diverse 

doelgroepen. Bent u nog niet bekend met het onderwerp 

elektronische gegevensuitwisseling, raden we u aan vooraf 

te luisteren naar de podcastserie InZicht. 

 

Programma 1: ‘Transitie naar digitaal werken in alle lagen 

van de zorgorganisatie’   

Voor wie: projectleiders die verbonden zijn aan het 

Programma InZicht, directeuren, beleidsadviseurs en 

kwaliteitsmedewerkers.  

 

Waar en wanneer? 

Data en locaties programma 1:  

10 november van 9.30 – 13.30 bij Koraalgroep, locatie 

Dishoek, Boxtel. Meer informatie, programma en 

aanmelden.  

8 november van 9.30 – 13.30, bij Fletcher hotel Klein 

Zwitserland, Heelsum. Meer informatie, programma en 

aanmelden.  

17 november van 9.30 – 13.30 bij Zorgorganisatie Aafje, 

Rotterdam. Meer informatie, programma en aanmelden. 

 

 

 

Programma 2: ‘De benodigde ICT-volwassenheid voor 

eOverdracht en PGO’  

Voor wie: projectleiders die verbonden zijn aan het 

Programma InZicht, architecten, ICT-managers, 

teamleiders, functioneel beheerders.  

 

Waar en wanneer? 

Data en locaties programma 2:  

20 oktober van 9.30 – 13.30 bij zorgorganisatie Pantein, 

Beugen. Meer informatie, programma en aanmelden.   

25 oktober van 9.30 – 13.30 bij zorgorganisatie Alliade, 

Beesterzwaag. Meer informatie, programma en 

aanmelden.  

1 november van 9.30 – 13.30 bij Fletcher hotel Klein 

Zwitserland, Heelsum. Meer informatie, programma en 

aanmelden.  
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