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Geachte voorzitter, 
 
Het gebrek aan eenduidige afspraken over taal en techniek hindert optimale 
elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg. Zoals u weet is daarom de wet 
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in de maak. Deze wet 
verplicht zorgverleners in de toekomst om gegevensuitwisselingen elektronisch uit 
te voeren volgens standaarden voor taal en techniek.  
 
In de komende jaren worden steeds meer elektronische gegevensuitwisselingen, 
die onderdeel uitmaken van de zogeheten Roadmap, wettelijk verplicht gesteld. 
Dat gaat stapsgewijs. De Roadmap bevat nu een overzicht van dertien 
gegevensuitwisselingen. Daarvan hebben er vier prioriteit: digitaal 
receptenverkeer, uitwisseling van beelden, uitwisseling van de BgZ tussen 
medisch specialistische zorginstellingen, en de verpleegkundige overdracht van 
ziekenhuizen naar de VVT-sector.  
 
Ieder jaar wordt een nieuw (extra) aantal elektronische gegevensuitwisselingen 
verplicht. Daarbij verwijst wetgeving naar NEN-normen. Voor iedere 
gegevensuitwisseling komt er een NEN-norm met daarin afspraken over taal en 
techniek. Die afspraken worden met en door het zorgveld zelf vastgesteld. 
 
Daarnaast komt er een aantal generieke normen die voor meerdere of alle 
gegevensuitwisselingen geldt. Om vast te kunnen stellen welke generieke normen 
nodig zijn en welke daarvan prioriteit hebben, wordt inbreng vanuit het zorgveld 
gezocht. 
 
In de generieke normen komen afspraken te staan over taal en techniek. Zo wordt 
uniformering en standaardisatie geregeld voor algemene functies, bijvoorbeeld op 
het gebied van (informatie)beveiliging, identificatie en authenticatie en 
uitwisselformaten. Deze generieke normen dienen als een ‘basislaag’ voor 
elektronische gegevensuitwisseling en deze worden dus op termijn verplicht.  
 
Doel van de raadpleging 
Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (in het kort: 
programma Gegevensuitwisseling) hecht waarde aan een gedragen en transparant 
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proces om te komen tot een advies over de prioritering van de generieke normen. 
Daarom doen wij een beroep op de deskundigheid van het zorgveld. 
Het programma Gegevensuitwisseling heeft een eerste inventarisatie gemaakt, 
met input vanuit IHE, Nictiz, Nuts, ZINL en VZVZ. 
 
Het programma legt deze inventarisatie ter raadpleging voor aan het zorgveld. 
Met deze raadpleging wil het programma de inhoud aanscherpen en de volgorde 
van aanpak inventariseren. De (geprioriteerde) inventarisatie is de basis om de 
NEN opdracht te geven een generieke norm in het normalisatieproces te brengen. 
 
Hierbij legt het programma een eerste inventarisatie van tien generieke functies 
ter raadpleging aan u voor, die het programma mogelijk uit wil laten werken in 
generieke normen. 
 
Naar verwachting start de normontwikkeling voor een top 3 van de 
geïnventariseerde generieke normen na de zomer. Andere functies volgen in 2021 
en daarna. 
 
Doel van deze raadpleging is dus om samen met het zorgveld te komen 
tot een (geprioriteerde) lijst met generieke normen, die het programma 
Gegevensuitwisseling uit zal laten werken in een normalisatietraject. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Remco Spek 
 
Programmamanager Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg 
 


