
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Op weg naar de Wegiz 
Wat u moet weten over de volwassenheidsscan (VHS) 
van Programma Elektronische Gegevensuitwisseling 

Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen 
in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. 
Bijna de helf daarvan is vermijdbaar. Daarnaast wordt 
kostbare tijd verspild aan dubbele handelingen zoals het 
overtypen en overdragen van informatie via papier, fax en 
dvd. Zowel zorgprofessionals als cliënten hebben daar last 
van. Daarom heef het zorgveld de overheid gevraagd om 
het voortouw te nemen om elektronische uitwisseling van 
zorginformatie tussen zorgverleners en zorginstellingen tot 
het nieuwe normaal te maken. 

Programma Elektronische Gegevensuitwisseling van het ministerie 
van VWS bereidt de Wet elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg (Wegiz) voor: een wet voor waarin staat dat gegevens

Het is nu tijd om de volwassenheidsscan te testen 
Daarbij doen we graag een beroep op u. Om de werking 
van de VHS te valideren, voeren we pilots uit met twee 
gegevensuitwisselingen: Basisgegevensset Zorg (BGZ) en 
Beelduitwisseling. We doen dat samen met de branche en 
beroepsverenigingen en op basis van het CCMMassessment 
van HIMSS, een Amerikaanse nonproftorganisatie die 
meerdere volwassenheidsmodellen heef ontwikkeld. 
Branche en beroepsverenigingen benaderen in de komende 
periode een representatieve groep zorginstellingen met de 
vraag of zij deel willen nemen aan het assessment en work
shops over de validatie van de VHS. 

uitwisseling tussen zorgverleners stap voor stap elektronisch 
verloopt, op een manier die informatieveilig is en de privacy 
waarborgt. De verwachting is dat het wetsvoorstel in 2021 bij 
de Tweede Kamer wordt ingediend. 

Maar hoe zorg je ervoor dat een wet die in voorbereiding is, 
praktisch uitvoerbaar wordt – en meerwaarde krijgt? Bij de 
ontwikkeling van de Wegiz doen we dat door samen met het 
zorgveld op te trekken om het voor elkaar te krijgen dat bepaalde 
gegevensuitwisselingen een wetelijke verplichting worden. 

De volwassenheidsscan (VHS) is in die aanpak een belangrijke 
toetssteen. Het is een instrument dat helpt om de Wegiz te onder
bouwen. De VHS is tot stand gekomen in nauwe samenwerking 

Voor zorgaanbieders geef de VHS antwoord op deze vragen: 
• ‘In hoeverre zijn wij al klaar voor de verschillende aspecten 

van het verplichte proces?’ 
• ‘Wat moeten wij nog doen voordat we elektronisch gegevens 

van dat proces kunnen uitwisselen?’ 
• ‘Wat is de implementatietermijn waarop we klaar kunnen 

zijn?’ 

Meer weten over de VHS en de pilots? 
Stel uw vraag via vhs_gegevensuitwisseling@minvws.nl 

https://www.himss.org
https://www.himss.org
mailto:vhs_gegevensuitwisseling@minvws.nl


 

 

  

 

  
  

 
  

 

  
 

  

Over het assessment, de workshop en het resultaat 
• Het assessment verloopt volgens een vaste procedure. Op de kickofijeenkomst worden de VHS, het CCMM, de vragenlijsten 

en de workshops toegelicht. 
• De vragenlijsten zijn in het Nederlands, en per gegevensuitwisseling voorzien van voorbeelden en specifeke vragen. 
• Deelnemers krijgen twee weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Een vragenlijst telt per GU circa 180 vragen. Uiteraard kunt 

u contact zoeken met collega’s om de antwoorden te achterhalen. 
• Na inlevering van de vragenlijst kan het zijn dat we contact met u opnemen voor verduidelijking van de antwoorden. 
• Alle binnengekomen vragenlijsten worden verwerkt in één overzicht. Elke deelnemer krijgt zo zicht op de eigen situatie. 

In een workshop (1 à 4 uur, perspectiefafankelijk) bespreken we de antwoorden. 
• Doel van de workshop is de ervaringen van de deelnemers te bespreken en te bepalen welke activiteiten nodig zijn om de 

organisatie klaar te maken voor invoering van de GU. 
• Het ministerie van VWS vervat de antwoorden op de vragenlijsten en de resultaten van de workshop in een rapport over de 

implementatiegraad van de pilotgegevensuitwisselingen. Zo ontstaat een beeld van de mate waarin Nederlandse zorginstellingen 
klaar zijn voor implementatie van deze gegevensuitwisselingen. 

• Het rapport wordt besproken met de branche en beroepsverenigingen. Ook deelnemers aan het onderzoek ontvangen een 
exemplaar van het resultaat. 

Foto: Valerie Kuypers 

met branche en beroepsorganisaties zoals NVZ, NFU, FMS, 
V&VN en RSONL. 

Met de VHS wordt duidelijk in hoeverre zorgaanbieders klaar 
zijn om een elektronische gegevensuitwisseling (GU) in te voeren 
in hun organisatie. De VHS geef dus zicht op de ‘implementatie
gereedheid’ van het zorgveld voor een bepaalde gegevens
uitwisseling. De scan is zó ontworpen dat deze gebruikt kan worden 
voor alle gegevensuitwisselingen die op de Wegizmeerjaren
agenda staan of komen te staan. 

Doet u mee? Uw hulp bij de validatie van de VHS is van 
harte welkom! 
Voor het assessment worden vooral zorgprofessionals gevraagd 
die zowel de situatie in de eigen organisatie kennen als bij 
zorgorganisaties waarmee zij samenwerken. De vragen beslaan 
diverse perspectieven: zorg in het algemeen, governance, en ict. 
Bij de beantwoording is alle expertise in de organisatie welkom: 
denk aan CMIO’s, CIO’s, specialisten met een brede kijk, 
informatiemanagers, hoofden functioneel beheer, et cetera. 




