
 

 
 
Roadshow InZicht 2022: enthousiasme met een  

vleugje voorbehoud 

In de maanden oktober en november vond de Roadshow InZicht 2022 plaats, dit keer konden we 
elkaar eindelijk weer op locatie ontmoeten bij verschillende leden van ActiZ en de VGN. 
Gastorganisaties Alliade, Pantein, Attent en Dichterbij/Koraal nemen allemaal deel aan de 
stimuleringsregeling InZicht. Zij deelden hun kennis en ervaringen met de implementatie van 
eOverdracht en PGO. Hun verhalen leidden tot een inspirerende gedachtewisseling over 
elektronische gegevensuitwisseling. 

Integraal Zorg Akkoord en Wegiz 

zetten invoering elektronische       

gegevensuitwisseling op scherp   
 

Eerlijk is eerlijk: de opkomst was lager dan verwacht 

gezien het feit dat eOverdracht naar verwachting eind 

2024 wettelijk verplicht is via de Wet elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). En dit leidde 

gelijk tot een eerste uiting van zorg: het lijkt erop dat nog 

niet alle zorgorganisaties zich realiseren dat een 

succesvolle implementatie van eOverdracht en PGO een 

lange voorbereidingstijd betekent. Het gaat namelijk niet 

alleen om complexe schema’s van gegevensuitwisselings-

systemen en hoe deze met elkaar verbonden gaan 

worden. Het is bovenal een volledige transitie in de 

manier van werken, vooral voor de verpleegkundigen en 

verzorgenden. En dit lukt niet zonder een duidelijke visie 

van het bestuur die met enthousiasme en daadkracht in 

de organisatie wordt gebracht. Hierover waren de 

voorzitters van de Raad van Bestuur van de 

gastorganisaties duidelijk. Ook wezen zij nadrukkelijk op 

het uitgebreide hoofdstuk over digitalisering, 

zorgtechnologie en elektronische gegevensuitwisseling in 

het Integraal Zorgakkoord, waarin VWS duidelijk aangeeft 

dat deze innovatieve oplossingen een belangrijk onderdeel 

uitmaken van de opgave om de zorg toekomstbestendig te 

maken. 

 

De ICT-managers gingen dieper in op de complexiteit 

vanuit de bron-informatie. Standaardisering op papier is 

theorie. De praktijk vraagt om zorginformatiebouwstenen 

(zibs), Dienstverleners aanbieders (DVA’s) en vooral om 

een leverancier die bereid is zich in te spannen om op een 

werkbare en begrijpelijke manier voor gebruikers 

informatie beschikbaar te stellen vanuit de bron. De 

sprekers benadrukten dan ook het belang van het in 

gesprek gaan en blijven met de eigen leverancier(s). Volg 

de informatie hierover op de website van uw leverancier.  

En mocht u toe zijn aan bijvoorbeeld een nieuw EPD kijk 

dan goed of deze uit de voeten kan met de verschillende 

standaarden en zibs, zodat uw aankoop na 2024 ook nog 

bruikbaar is.  

 

De deelnemers aan de bijeenkomsten gaven aan zich 

ervan bewust te zijn dat hun organisatie met eOverdracht 

en PGO aan de slag moet. Maar waar begin je was de 

meest gestelde vraag. In samenspraak was iedereen het er 

uiteindelijk over eens dat ook al kan nog geen concreet 

product getoond worden dit niet betekent dat de 

organisatie niet in gesprek moet gaan over deze volledig 

nieuwe manier van werken en wat dit betekent voor de 
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verpleegkundigen en verzorgenden. Ook onderschreven  

zij allemaal het belang van de rol van de Raad van Bestuur 

als aanjager en de wijze waarop ICT niet meer een 

losstaand stuk in deze verandering moet zijn maar vanaf 

het begin een integraal onderdeel ervan. ICT moet 

deelnemen aan de zorginhoudelijke en procesmatige 

discussie. 

 

Van het ministerie van VWS wordt vooral duidelijkheid 

gevraagd over de (financiële) ondersteuning bij de 

implementatie en onderhoud van de elektronische 

gegevensuitwisseling. En van Bureau InZicht en de 

brancheorganisaties zouden zij graag een handleiding voor 

stapsgewijze invoering ontvangen. De project-

coördinatoren InZicht van ActiZ/Zorgthuisnl en VGN 

zegden toe deze wensen op te nemen in hun verslag en er 

ook voor te zullen zorgen dat deze informatie bij VWS op 

de juiste tafel komt. 

In de volgende nieuwsbrief vindt u een link naar genoemd 

verslag. 

 

Meer informatie over de Wegiz kunt u vinden op de 

website over gegevensuitwisseling van VWS. 

 

                                                               
PGO.nl: communicatie over PGO’s op 
social media                                                
PGO.nl informeert Nederlanders over wat er allemaal 

mogelijk is met een PGO. Er is een PGO-alert om de 

ontwikkelingen te volgen, een YouTube kanaal en allerlei 

communicatiemateriaal voor zorgorganisaties ontwikkeld, 

zoals wachtkamervideo’s en leaflets, waarmee zij hun 

cliënten kunnen informeren. Voor meer informatie en het 

bestellen van materiaal kunt u gebruikmaken van de 

Communicatietoolkit van PGO.nl  

 

 

 

 

Viewer niet toegestaan bij 
elektronische gegevensoverdracht 
Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de 

elektronische gegevensoverdracht ook daadwerkelijke 

informatieoverdracht dient te zijn. Het alleen maar 

kunnen presenteren van gegevens (bijvoorbeeld via een 

screenshot in een viewer) is niet toereikend en daarom 

ook niet toegestaan. VWS heeft de leveranciers hierover 

geïnformeerd en verzocht dit aan te passen. 

 
Samenwerkenaaneoverdracht.nl: 
website met tools en informatie 
Sinds enige tijd bestaat er een website met alle informatie 

over (de implementatie van) eOverdracht. 

Samenwerkenaaneoverdracht.nl geeft uitleg over 

eOverdracht, informatie over lopende projecten, good 

practices ter inspiratie en tips en tricks aan 

zorgprofessionals, projectleiders, ICT-professionals en 

bestuurders. Wilt u zelf aan de slag met eOverdracht? 

Neem dan zeker een kijkje op 

samenwerkenaaneoverdracht.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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