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Zorg = netwerkzorg

Zorgaanbieder

ZorgaanbiederZorgaanbieder

Goede zorg door beschikbaarheid van juiste 
informatie op het juiste moment en dit stelt 

eisen aan taal en techniek



Historie VWS & gegevensuitwisseling

2011

Wet EPD wordt verworpen in de Eerste 
Kamer. LSP naar zorgveld. Wet 
aanvullende bepalingen verwerking 
persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

20142012 20132011

De zorgsector neemt zelf het voortouw, 
de overheid trekt zich terug

2018

Oproep uit het 
zorgveld en Tweede 
Kamer om meer 
publieke regie

2019

Start eerste 
uitwerking Wegiz

2022

Publicatie
EHDS concept

2005

De zorgsector wil betere 
gegevensuitwisseling, 
overheid start ontwikkeling 
LSP en EPD-wetgeving

2014

Start van de samenwerking 
tussen overheid en het zorgveld 
Informatieberaad Zorg

2de Kamer neemt 
Wegiz aan



De Wegiz is een kaderwet

• Dat er elektronisch gegevens uitgewisseld 

worden.

• Hoe er wordt uitgewisseld: de eisen die 

worden gesteld aan taal en techniek.

• Dat gegevensuitwisseling volgens de eisen 

gebeurt.

Verplicht stellen verloopt via AMvB’s.

Eisen worden vastgelegd in NEN-normen.

De Wegiz regelt:

• Welke gegevens er uitgewisseld worden 

en welke eisen er gelden voor ‘goede 

zorg’. Dat staat in de kwaliteitstandaard.

• Of er informatie mag worden uitgewisseld. 

Dat wordt bepaald in andere wetgeving 

waar de Wegiz niets aan verandert.

En regelt niet:



Wegiz kent twee sporen

SPOOR

1
Verplichting

De aangewezen 

gegevensuitwisseling 

moet vanaf een 

bepaalde datum 

verplicht elektronisch 

verlopen

SPOOR

Certificering software
ICT-leveranciers

Verplichting gebruik 
gecertificeerde software

2
Normalisatie 

en certificering

De aangewezen 

gegevensuitwisseling 

moet vanaf een 

bepaalde datum 

elektronisch én volgens 

standaarden verlopen



Van geprioriteerde gegevensuitwisseling naar AMvB 

Fase 1: 
Voorfase

Selecteren van te 
onderzoeken 
uitwisselingen, die 
mogelijk als volgende 
wettelijke plicht 
worden.

Draagvlak
Realiseerbaarheid
Toegevoegde waarde
MJA Wegiz

Fase 2: 
Voorbereidingsfase

Onderzoeken of de 
betreffende 
uitwisselingen geschikt 
zijn om wettelijk te 
verplichten en in welke 
vorm.

Maatschappelijke 
Kosten Baten 
Analyse (MKBA)
Volwassenheidsscan 
(VHW)

Fase 3: 
Uitvoeringsfase

Vormgeven wettelijke 
verplichting. In geval 
van een spoor 2-
aanwijzing: uitwerken 
afspraken over hoe 
(NEN - norm).

Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB)
Opstellen norm

Fase 4: 
Nazorgfase

Borgen van het beheer 
van de afspraken en 
wettelijke verplichting. 
Inwerkingtreding van 
toezicht en handhaving.



Meerjarenagenda:

Eerste vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen

BgZ Medicatie eOverdrachtBeeld

2024 2025 n.t.b.
2023
2026

SPOOR 1

SPOOR 2



Meerjarenagenda Wegiz (toekomstige uitbreidingen)

Gegevensuitwisseling use cases Spoor
Fase van 

uitvoering
Beoogde 

inwerkintreding

5 Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg N.t.b. N.t.b. N.t.b.

6 Beelduitwisseling pathologie N.t.b. N.t.b. N.t.b.

7 Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg N.t.b. N.t.b. N.t.b.

8 Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ N.t.b. N.t.b. N.t.b.

9 Acute zorg N.t.b. N.t.b. N.t.b.



Nationale uitwisseling vraagt om generieke functies

Identificatie
Patiënt 
toestemming

Autorisatie?

LokalisatieAuthenticatie



Verschillen

EHDS Wegiz

Overeenkomsten

EHDS Wegiz

Toegang patiënt

Secundair gebruik data

Normen conform NEN/CEN

Certificering onder accreditatie

Invoer verwacht 2030? 2025

EHDS vs Wegiz

Patient Summary BgZ

Medication Medicatie

Imaging Beeld

Laboratorium results Lab voor medicatie

Stevige aandacht voor informatiebeveiliging voor Wegiz is 
NEN7510 van toepassing en uitwerking generieke functies 



www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

Meld je aan
voor de nieuwsbrief



Mark de Lange

Projectleider Wegiz – normen & certificatie

mh.d.lange@minvws.nl

www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

spreek me gerust aan…


