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Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, 

 

Op 14 september spreekt u met de Minister over de Wet elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg (WegiZ). De Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) brengt graag enkele punten onder uw 

aandacht die wat ons betreft van belang zijn om, samen met deze wet, 

elektronische gegevensuitwisseling in de zorg een succes te laten worden. 

 

In het kort: 

• Wij ondersteunen het wetsvoorstel. Mits goed geïmplementeerd kan 

deze wet ondersteunen bij het bereiken van onze visie op de 

gehandicaptenzorg; 

• Belangrijk dat het veld in de aan te wijzen gegevensuitwisselingen goed 

wordt betrokken; 

• Voortbouwend op InZicht is er een ondersteuningsprogramma nodig 

voor specifiek voor de gehandicaptenzorg relevante 

gegevensuitwisselingen; 

• Er moet een landelijke heldere integrale implementatiestrategie komen 

waarin naast de WegiZ ook andere randvoorwaarden worden benoemd. 

 

Hieronder licht ik deze punten toe: 

 

Het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel regelt dat zorgverleners kunnen worden verplicht om 

aangewezen gegevensuitwisselingen ten minste elektronisch te laten 

plaatsvinden. Ook kunnen eisen worden gesteld aan onder meer taal en 

techniek om gegevensuitwisseling tussen de systemen van de 

zorgverleners te realiseren (interoperabiliteit). De Minister stelt een 

meerjarenagenda op voor het aanwijzen van de met voorrang te realiseren 

gegevensuitwisselingen. Daarbij dragen de betrokken veldpartijen in 

belangrijke mate verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 

elektronische gegevensuitwisseling. Als sluitstuk biedt het wetsvoorstel de 

Minister de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) 
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de gegevensuitwisselingen aan te wijzen die ten minste elektronisch zullen 

moeten plaatsvinden, eventueel op een nader voorgeschreven wijze. 

Daarmee worden deze elektronische gegevensuitwisselingen verplicht. 

 

Betere zorg voor de cliënt, minder registratie voor de 

zorgprofessional 

De VGN vindt het positief dat het ministerie van VWS met deze wet de 

regie neemt om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gericht te 

versterken. Dat daarbij eisen worden gesteld aan interoperabiliteit van IT-

systemen is wat ons betreft cruciaal voor een betere gegevensuitwisseling 

tussen zorgverleners. Daarmee wordt namelijk een noodzakelijke 

randvoorwaarde voor betere zorg vervuld: zorggegevens die 

gestandaardiseerd uitwisselbaar zijn tussen verschillende systemen dragen 

bij aan kwalitatief hoogwaardige zorg voor de client met een geringe 

registratielast voor de zorgprofessional. Deze ontwikkeling past in de 

ambities die wij hebben verwoord in onze Visie 2030: dat Nederland zich 

ontwikkelt tot een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon 

kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen met een beperking een 

betekenisvol eigen leven kunnen leiden. 

 

Zorgvuldige afstemming met het zorgveld 

Een succesvolle implementatie van de WegiZ vereist wel dat de 

gegevensuitwisselingen die verplicht elektronisch zullen moeten 

plaatsvinden zorgvuldig worden afgestemd met het zorgveld. Het zorgveld 

kan het beste aangeven welke gegevensuitwisseling in een bepaalde fase 

van de implementatie het meeste toevoegt, wat dat vraagt aan 

inspanningen van zorgaanbieders en welke randvoorwaarden vervuld 

moeten zijn. De wijze waarop de eerste prioritaire gegevensuitwisselingen 

tot stand zijn gekomen vormen daarvoor een goed voorbeeld, waarbij het 

zorgveld via het Informatieberaad Zorg een grote inbreng heeft gehad. 

 

Waardevolle ervaringen in Inzicht vragen om een vervolg 

Op dit moment doen veel van onze leden waardevolle ervaringen op met 

elektronische gegevensuitwisseling via deelname in het 

versnellingsprogramma InZicht. Een belangrijke ervaring is dat veel ICT-

systemen (nog) niet voldoen aan de eisen die elektronische uitwisseling 

stelt. En dat veel aanbieders in de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld niet zijn 

aangesloten op het LSP of regionale ICT-netwerken (RSO). Op basis van de 

ervaringen met InZicht zien wij als vervolg op de InZicht regeling graag 

een meerjarig programma gericht op implementatieondersteuning. Een 

programma waarvoor we een programmaleider kunnen aanstellen en 

waarin we ons met onze leden richten op het implementeren van vijf 

relevante gegevensuitwisselingen in de gehandicaptenzorg. Daarbij denken 

we onder meer aan het uitwisselen van gegevens tussen de arts 

verstandelijke gehandicapten met huisartsen en huisartsenposten.  
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Heldere route en goede randvoorwaarden 

De WegiZ is slechts één instrument om elektronische gegevensuitwisseling 

in de zorg te stimuleren. Naast eisen aan taal en techniek is het belangrijk 

dat er helderheid komt over de route van implementatie van noodzakelijke 

randvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur 

(authenticatie en identificatie) en het beheer van (technische) 

standaarden. Succesvolle implementatie door onze leden vraagt landelijk 

een heldere route en eenduidige afspraken. Niet alleen over de WegiZ, 

maar over alle noodzakelijke randvoorwaarden. Ook zou het onze leden 

helpen als er een helder overzicht komt van alle initiatieven die er landelijk 

zijn op het terrein van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en 

hoe deze met elkaar samenhangen. Een laatste belangrijke 

randvoorwaarde is het hebben van voldoende financiële middelen, zowel 

voor het ontwikkelen als het structureel breed toepassen van elektronische 

gegevensuitwisseling in de gehandicaptenzorg. Wij zien de route en 

randvoorwaarden graag terug in een stevige programmatische aanpak voor 

de invoering, omdat een programmatische aanpak in onze ogen de beste 

kansen biedt op een effectieve implementatie. 

 

Afsluitend 

Met deze brief geven wij aan dat het versterken van elektronische 

gegevensuitwisseling bijdraagt aan onze ambities voor een maatschappij 

waaraan mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. De 

WegiZ kan daar, samen met de in deze brief benoemde randvoorwaarden, 

een belangrijke bijdrage aan leveren.  

Wanneer u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact 

opnemen met Han Huizinga, senior beleidsadviseur, hhuizinga@vgn.nl of 

06-13197186. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

G. Schoep 

Waarnemend directeur 
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