
 

 
 
Integraal Zorgakkoord 2022: wachten met elektronische 
gegevensuitwisseling is geen optie meer 
Bent u na het lezen van het Integraal Zorgakkoord 2022 een beetje onrustig geworden over de 
prominente plek voor elektronische gegevensuitwisseling in het akkoord? Ga dan met 
ondersteuning van uw brancheorganisatie alvast aan de slag. Schrijf u in voor een van de regionale 
informatie- en netwerkbijeenkomsten ‘InZicht: de basis op orde’. Of nodig kosteloos een adviseur 
van Bureau InZicht uit voor een InZichtkamer op uw locatie.  

Op 16 september jl. ondertekende een groot aantal zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord. Hierin 
spreken zij af dat zij intensiever met elkaar gaan samenwerken om de zorg voor iedereen toegankelijk 
en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast staat in het akkoord dat het 
aantrekkelijk moet zijn en blijven om in de zorg te werken, onder andere door de carrièremogelijkheden 
voor zorgpersoneel te verbeteren, de werkdruk te verlagen en de administratieve taken te beperken. 
Digitalisering, inzet van zorgtechnologie en elektronische gegevensuitwisseling spelen hierbij een 
belangrijke rol. De komende tijd vertalen de betrokken zorgpartijen de afspraken naar concrete acties. 
Eén daarvan is de nadere invulling van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). 
Deze wet stelt naar verwachting in ieder geval elektronische verpleegkundige overdracht (eOverdracht) 
per 2024 verplicht. Zorgorganisaties moeten zich dus voorbereiden op de volledig invoering van 
elektronische gegevensuitwisseling. Cruciale vraag voor u: is uw organisatie daar eigenlijk wel klaar 
voor? ActiZ, VGN en Zorgthuisnl helpen u hierbij graag op weg. 

Roadshow InZicht door Nederland 
Is de ICT-infrastructuur in mijn organisatie geschikt voor 

elektronische gegevensoverdracht? En hebben onze 

verpleegkundigen en verzorgenden goed in beeld aan 

welke (zorg)gegevens zij en hun regionale partners 

behoefte hebben? Twijfelt u over het antwoord op deze 

twee vragen? Kom dan zeker naar een van de 

bijeenkomsten Roadshow InZicht 2022: ‘De basis op orde’. 

Hier hoort u de ervaringen, uitdagingen en best practices 

van de deelnemers aan de subsidieregeling InZicht en kunt 

u bovendien van gedachten wisselen met collega’s uit uw 

eigen regio. U kunt kiezen voor de variant met een focus 

op de benodigde ICT-volwassenheid of meer algemeen: de 

transitie naar digitaal werken.  

InZicht in ICT-volwassenheid als 
startpunt voor transitie 
Vooruitlopend op de wettelijk verplichte invoering 

van eOverdracht, kunt u nu al starten met de 

voorbereidingen hierop. Maar waar moet u beginnen? 

ActiZ, VGN en Zorgthuisnl bieden maximaal 20 

zorgorganisaties kosteloos de mogelijkheid een nulmeting 

van hun ICT-volwassenheid te doen. Zij worden hierbij 

ondersteund door een adviseur van Bureau InZicht. Op 

basis van de nulmeting worden direct de eerste contouren 

van een plan van aanpak op papier gezet.  

Wilt u meer informatie? Lees de blog of neem contact op 

met de projectcoördinatoren van ActiZ/Zorgthuisnl of VGN 

(zie contactgegevens op de volgende pagina). 
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Luister de podcast InZicht en u weet 
hoe collega-zorgbestuurders bezig zijn 
met eOverdracht en PGO 
In vijf afleveringen spreekt journaliste Sandra Rottenberg 

met bestuurders, verpleegkundigen, projectleiders en ICT-

professionals uit de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de 

ouderenzorg over de beweging naar het elektronisch 

uitwisselen van gegevens. Wat betekent dat voor de 

mensen op de werkvloer, voor de cliënten en hun familie 

en voor de zorgorganisatie zelf? Laat u bijpraten door de 

mensen die nu al de verandering in gang zetten. U vindt de 

podcast op Spotify, Google en Apple Podcasts of u kunt 

alle afleveringen beluisteren via de website van ActiZ.   

Informatie over digitalisering van 
verpleegkundige overdracht op 
‘samenwerkenaaneoverdracht.nl’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De V&VN-website samenwerkenaaneoverdracht.nl richt 

zich op zorgorganisaties die willen starten met het 

digitaliseren van de verpleegkundige overdracht, niet 

alleen voor de care maar juist ook cross-sectoraal.  

 

Uitkomsten 1e gebruikersonderzoek 
over doorontwikkeling PGO’s 
voorzichtig positief 
Uit onderzoek door Kantar Public onder gebruikers van 

een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) blijkt dat 

zes op de tien gebruikers een PGO veilig vinden en 

gemakkelijk kunnen vinden. Ruim 66% vindt een PGO in 

mindere of meerdere mate nuttig, al wordt verschillend 

gedacht over het toekomstig gebruik. Volgens de directeur 

van de Patiëntenfederatie Nederland, Dianda Veldman, - 

tevens initiatiefnemer van www.pgo.nl - sluiten de 

uitkomsten aan op de ontwikkeling van PGO’s. Het is 

immers een nieuw concept: “De cliënt krijgt meer regie 

over zijn gezondheid. Er is tijd nodig aan die nieuwe rol te 

wennen. Zowel voor de patiënt als de zorgverlener.” 

(Uit: ICT & Health, editie 4 2022, auteur: Bert Bukman)  

 

Evenement 15 november, Utrecht: 
‘Digitale Toegang in de praktijk’ 
Tijdens dit evenement delen zorgaanbieders hun kennis en 

ervaringen over verschillende onderwerpen met 

betrekking tot veilige, betrouwbare digitale toegang. Denk 

hierbij aan praktijkervaringen over digitaal machtigen, en 

de toegang tot PGO’s. Daarnaast krijgen zorgaanbieders 

de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de 

uitdaging die digitale toegang binnen hun domein met zich 

meebrengt.  

Het evenement wordt georganiseerd door het Ministerie 

van VWS en Nictiz en vindt plaats van 9.00 tot 13.00 uur in 

de Jaarbeurs Meet Up, Beatrixgebouw, Utrecht. Ga naar 

de website van Nictiz voor meer informatie en om u aan te 

melden.  

 

 

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 

https://open.spotify.com/show/3nC8G0qVNpiWwBXeF7aze6
https://www.actiz.nl/lancering-podcast-inzicht-van-overtypen-naar-het-elektronisch-uitwisselen-van-gegevens
https://www.samenwerkenaaneoverdracht.nl/
http://www.pgo.nl/
https://nictiz.nl/agenda/digitale-toegang-in-de-praktijk/
https://nictiz.nl/agenda/digitale-toegang-in-de-praktijk/
mailto:inzicht@actiz.nl
mailto:inzicht@zorgthuisnl.nl
mailto:sclement@vgn.nl
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