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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Op dit moment vindt gegevensuitwisseling in de zorg nog niet of beperkt elektronisch 

plaats. Hierdoor heeft de zorgverlener lang niet altijd de beschikking over toereikende, 

juiste en actuele informatie. Daarnaast krijgen steeds meer cliënten zorg uit verschillende 

domeinen en regio’s waar meerdere zorgverleners en zorgorganisaties bij betrokken zijn. 

Dit vraagt om beschikbaarheid van elektronische valide gegevens. Elektronische gege-

vensuitwisseling is een belangrijk onderdeel om goede, veilige, toegankelijke, toekomst-

bestendige en betaalbare zorg, hulp en ondersteuning en de juiste zorg op de juiste plek 

te kunnen bieden.  

Zowel de Tweede Kamer als verschillende zorgpartijen hebben gevraagd regie te nemen 

op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Om invulling 

te geven aan de wens van de Kamer en het zorgveld, werkt het ministerie van VWS 

stapsgewijs toe naar een wettelijke verplichting om gegevens elektronisch uit te wisse-

len. De basis hiervoor is het Wetsvoorstel gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). 

De bedoeling van de Wegiz is om stapsgewijs, via twee beleidssporen, te werken naar 

het doel van de wet. Hierbij wordt in beleidsspoor 1 verplicht dat bepaalde gegevens 

elektronisch moeten worden uitgewisseld. In beleidsspoor 2 wordt verplicht dat deze ge-

gevens gestandaardiseerd volgens vastgestelde eisen voor taal en techniek worden uit-

gewisseld. Aangezien het wetsvoorstel een kaderwet betreft, worden per Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) gegevensuitwisselingen aangewezen die elektronisch 

moeten verlopen en waarin concrete eisen zijn vastgelegd.  

Om voor elke gegevensuitwisseling inzicht te krijgen in de financiële gevolgen en imple-

menteerbaarheid wordt een MKBA uitgevoerd. In dit onderzoek betreft het de Basisgege-

venssetZorg (BgZ).  

1.2 Doelstellingen MKBA 

De doelstellingen van de ‘Quick Scan MKBA Basisgegevensset Zorg’ zijn als volgt samen 

te vatten: 

1. Het geven van inzicht in de toegevoegde waarde van de volgende 2 toepassingen van 

de BgZ, te weten: 

a. Verplichte elektronische verzending vanuit de zorgverlener bij een verwijzing van 

een cliënt naar een andere zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg. 

b. Het opvragen van de BgZ door de zorgverlener bij een andere instelling voor me-

disch specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest. 

2. Voor elke toepassing gebruikmaken van 2 scenario’s die aansluiten bij de 2 sporen 

van het wetsvoorstel: 

a. De gegevens uit de BgZ moeten verplicht elektronisch worden uitgewisseld tussen 

zorgverleners. 

b. De verplichte gegevensuitwisseling moet worden gedaan volgens een vastgestelde 

eenheid van taal en techniek. 

3. Het geven van inzicht in de businesscase, cijfers en de kosten en baten van bovenge-

noemde twee toepassingen van de BgZ. 
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Resultaat 

Het resultaat van de Quick Scan MKBA is voorliggend eindrapport, waarbij kwalitatief en 

waar mogelijk kwantitatief is aangegeven waar de belangrijkste kosten en baten worden 

verwacht. De uitkomsten van de MKBA geven aan of de kosten tegen de baten opwegen 

voor de uitwisseling van de BgZ  

Het rapport is door het ministerie van VWS te gebruiken als achtergronddocument bij de 

besluitvorming of de wettelijke verplichting van de uitwisseling van de BgZ via een AMvB 

onder de Wegiz doorgezet zal worden.  

1.3 Werkwijze 

Onze werkwijze sluit aan bij de landelijke standaarden voor de uitvoering van een MKBA. 

Hoe deze methodiek in zijn werk gaat staat beschreven in bijlage I. 

Voor de uitvoering van deze MKBA hebben we allereerst bureauonderzoek uitgevoerd 

voor relevante bestaande onderzoeken en/of informatiebronnen. De belangrijkste bron-

nen die we hebben geraadpleegd zijn: 

 documenten over (de specificaties van de) BgZ1; 

 documenten over het VIPP-5-subsidieprogramma (bekostigingsmodel, startmoni-

tors); 

 eerder uitgevoerde MKBA’s; 

 cijfers van Vektis over het aantal overdrachten in de msz. 

Daarnaast is een bijeenkomst gehouden met stakeholders om de effectenarena van de 

BgZ in te vullen. Met behulp van de effectenarena is inzicht geboden in de investeerders 

van elektronische gegevensuitwisseling van de BgZ en de directe en indirecte effecten 

voor verschillende groepen stakeholders (incasseerders). Het eindresultaat van de effec-

tenarena is opgenomen in bijlage II.  

Vervolgens zijn drie groepsinterviews uitgevoerd met de volgende doelgroepen:  

 (medische) vertegenwoordigers vanuit ziekenhuizen;  

 (medische) vertegenwoordigers vanuit overige msz-instellingen; 

 vertegenwoordigers vanuit de ICT-sector (zowel ICT-leveranciers als werknemers van 

ICT-afdelingen van zorginstellingen) 

Daarnaast zijn er nog drie interviews uitgevoerd om extra informatie op te halen en ver-

kregen informatie te valideren.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de scope en de uitgangspunten van de Quick Scan MKBA toege-

licht. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de verschillende scenario’s. In hoofdstuk 4 

gaan we in op de toetsingscriteria die zijn gehanteerd bij het uitvoeren van de Quick Scan 

MKBA. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de resultaten van de Quick Scan MKBA. We 

sluiten in hoofdstuk 6 af met de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast zijn enkele bij-

lagen opgenomen: bijlage I bestaan uit een nadere toelichting op de methodiek, bijlage 

 

1 Registratie aan de bron, De Basisgegevensset Zorg in de praktijk, versie 1.0, 10 april 2018 en BgZ. 

Specificatie gebaseerd op zibs release 2017, versie 1.1, 19 april 2018. 
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II bevat de uitwerking van de effectenarena en bijlage III gaat in op de VIPP-5 subsidie-

regeling.   
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2 Scope en uitgangspunten 

In dit hoofdstuk wordt de inhoudelijke context geschetst van deze MKBA en de BgZ. We 

gaan hierbij in op de scope (afbakening), de beleidscontext van de BgZ, de uitgangspun-

ten en de groeipaden.  

2.1 Scope 

2.1.1 Definitie BgZ 

In deze MKBA richten we ons op de Basisgevensset Zorg (BgZ). De BgZ is een medische 

samenvatting van patiëntgegevens in een dossier op een bepaald moment in de tijd en 

wordt door Registratie aan de Bron gedefinieerd als: 

“…een verzameling zorginformatiebouwstenen (zibs). De set is te beschouwen als een 

patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben be-

paald dat ze van belang zijn voor continuïteit van zorg. Omdat in zibs patiëntgegevens 

gestandaardiseerd en uniform worden vastgelegd, zorgen ze ervoor dat zorgver-

leners die gegevens betrouwbaar en makkelijk onderling kunnen delen en hergebrui-

ken. Bij de BgZ gaat het om een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant 

zijn. Het gaat om gegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstij-

gend zijn.”2 

 

De BgZ bestaat dus uit een verzameling van zibs en stelt hier kaders aan. Deze zibs zijn 

vastgesteld om een eenheid van taal te creëren voor eenmalige registratie en hergebruik 

van zorginformatie. De BgZ bestaat uit 18 secties (categorieën zibs) met daaronder 29 

zibs. In onderstaande tabel zijn de verschillende secties, onderdelen en zibs weergege-

ven, zoals opgegeven in de versie van 2017. Informatie die niet in deze secties en zibs 

zijn genoemd, vormen geen onderdeel van deze MKBA. 

 

Tabel 1. Secties, onderdelen, zibs en inhoud BgZ3 

Sectie # BgZ onderdeel Inhoud Zib Versie 

1 Demografie 

en identifica-

tie 

1.1 Patiëntgegevens 

 

 

 

 

1.2 Burgerlijke staat 

NAW gegevens, BSN,  

geboortedatum, geslacht,  

overlijdensinformatie,  

contactgegevens van de pa-

tiënt 

Laatst bekende burgerlijke  

staat 

Patiënt 

 

 

 

 

BurgerlijkeStaat 

v3.1 

 

 

 

 

v3.0 

2 Financiële  

informatie 

2.1 Verzekeringsgege-

vens 

De verzekeringsgegevens 

van de patiënt 

Betaler v3.1 

3 Behandel-

restricties 

3.1 Behandelaanwijzin-

gen 

Bekende behandelaanwijzin-

gen 

BehandelAan-

wijzing 

v3.1 

v3.1 

 
2 Registratie aan de bron, Basisgegevensset Zorg, link. 

3 Registratie aan de bron, BgZ. Specificatie gebaseerd op zibs realease 2017, 19 april 2018, link. 

https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/BurgerlijkeStaat-v3.0(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Betaler-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.1(2017NL)
https://www.registratieaandebron.nl/basisgegevensset-zorg
https://www.registratieaandebron.nl/pdf/BgZ_specificatie_obv_zibs_2017_v1.1.pdf
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3.2 Wilsverklaring Bekende wilsverklaring Wilsverklaring 

4 Contactper-

sonen 

4.1 Contactpersoon Eerste relatie/contactper-

soon 

Contactpersoon v3.1 

5 Functionele 

status 

5.1 Functionele/mentale  

status 

Laatst bekende  

functionele/mentale status 

FunctioneleOf-

MentaleStatus 

v3.1 

6 Klachten en  

diagnoses 

6.1 Problemen (incl.  

diagnoses) 

Bekende problemen van alle  

probleemtypen 

Probleem v4.1 

7 Sociale 

anamnese 

7.1 Woonsituatie  

7.2 Drugsgebruik  

7.3 Alcoholgebruik  

7.4 Tabakgebruik  

7.5 Voedingsadviezen 

Laatst bekende woonsituatie  

Bekend drugsgebruik  

Bekend alcoholgebruik  

Bekend tabakgebruik  

Bekende voedingsadviezen 

Woonsituatie  

Drugsgebruik 

Alcoholgebruik  

Tabakgebruik  

Voedingsadvies 

v3.1 

v3.2 

v3.1 

v3.1 

v3.1 

8 Waarschu-

wingen 

8.1 Alerts Bekende alerts Alert v3.2 

9 Allergieën 9.1 Allergie-intoleranties Bekende allergieën AllergieIntole-

rantie 

v3.2 

10 Medicatie 10.1 Medicatieafspraak  

10.2 Toedieningsaf-

spraak  

 

10.3 Medicatiegebruik  

Bekende medicatieafspra-

ken  

Bekende toedieningsafspra-

ken  

Bekend medicatiegebruik  

Medicatieaf-

spraak 

ToedieningsAf-

spraak 

MedicatieGe-

bruik2  

v1.0.1 

 

v1.0.1 

v1.0.1 

11 Medische  

hulpmiddelen 

11.1 Medische  

hulpmiddelen 

Bekende medische  

hulpmiddelen 

MedischHulp-

middel 

v3.1 

12 Vaccina-

ties 

12.1 Vaccinaties Bekende vaccinaties Vaccinatie v3.1 

13 Vitale 

functies 

13.1 Bloeddruk  

13.2 Lichaamsgewicht  

 

13.3 Lichaamslengte  

Laatst bekende bloeddruk 

Laatst bekende  

lichaamsgewicht 

Laatst bekende lichaams-

lengte  

Bloeddruk  

Lichaamsge-

wicht  

Lichaamslengte  

v3.1 

v3.1 

 

v3.1 

14 Uitslagen 14.1 Laboratoriumuit-

slagen 

Bekende klinische chemie  

bepalingen, laatste uitslag 

Laboratorium-

Uitslag 

v4.1 

15 Verrichtin-

gen 

15.1 Verrichtingen Bekende operatieve  

verrichtingen 

Verrichting v4.1 

16 Contacten 16.1 Contacten Bekende ziekenhuisopna-

mes  

(niet poliklinische contacten) 

Contact v3.1 

https://zibs.nl/wiki/Wilsverklaring-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Contactpersoon-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/FunctioneleOfMentaleStatus-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/FunctioneleOfMentaleStatus-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Probleem-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Woonsituatie-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/DrugsGebruik-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/AlcoholGebruik-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/TabakGebruik-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Voedingsadvies-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Alert-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/AllergieIntolerantie-v3.2(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Medicatieafspraak-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Toedieningsafspraak-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedicatieGebruik2-v1.0.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Vaccinatie-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Bloeddruk-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Lichaamsgewicht-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Lichaamslengte-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Verrichting-v4.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Contact-v3.1(2017NL)
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17 Zorgplan 17.1 Geplande  

zorgactiviteiten 

Bekende geplande  

zorgactiviteiten  

(medicatietoediening,  

voorgenomen verrichtingen,  

voorgenomen verpleegkun-

dige  

acties, voorgenomen  

vaccinaties, afspraken,  

gewenste medische  

hulpmiddelen, overige) 

OverdrachtGe-

plandeZorgActi-

viteit 

v3.1 

18 Zorgverle-

ners 

18.1 Huisarts De gegevens van de huisarts Zorgverlener v3.2 

 

2.1.2 Toepassingen BgZ 

In deze MKBA kijken we naar twee toepassingen van de BgZ, te weten: 

1. Verplichte elektronische verzending vanuit de zorgverlener bij een verwijzing van een 

patiënt naar een andere zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg. 

2. Het opvragen van de BgZ door de zorgverlener bij een andere instelling voor medisch 

specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest. 

 

Figuur 1 geeft het proces bij verzending van de BgZ weer. Bij de verwijzing van een 

patiënt worden de gegevens van de patiënt elektronisch verzonden naar een andere zorg-

verlener binnen de medisch specialistische zorg. De zorgverlener die de patiënt verwijst 

(“gegevensverstrekker”) stuurt de BgZ naar de zorgverlener waarnaar de patiënt is door-

verwezen (“gegevensontvanger”). De gegevensontvanger ontvangt de BgZ waarmee 

deze op de hoogte is van de medische situatie van de patiënt en de verdere behandeling 

kan starten. 

Figuur 1. Proces bij verzending BgZ (use case)4 

 

 
4 BgZ Informatiestandaard medisch-specialistische zorg, Nictiz, H3 Use cases, BgZ Informatiestan-

daard medisch-specialistische zorg - informatiestandaarden (nictiz.nl) 

https://zibs.nl/wiki/OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v3.1(2017NL)
https://zibs.nl/wiki/Zorgverlener-v3.2(2017NL)
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.5_BgZ_MSZ_Informatiestandaard#Use_cases
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.5_BgZ_MSZ_Informatiestandaard#Use_cases
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In figuur 2 is het proces bij het opvragen van de BgZ in beeld gebracht. In dit geval heeft 

een zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg (“gegevensontvanger”) een pa-

tiënt die hij of zij wil behandelen en waarvoor hij medische gegevens nodig heeft van de 

vorige zorgverlener (“gegevensverstrekker”). De gegevensontvanger vraagt de BgZ op 

bij de gegevensverstrekker van de andere msz-instelling. De gegevensverstrekker gene-

reert de BgZ en stelt deze vervolgens beschikbaar aan de gegevensontvanger. De gege-

vensontvanger ontvangt de BgZ in het eigen zorgsysteem, waarna deze de patiënt verder 

kan behandelen. 

Figuur 2. Proces bij opvragen (use case)5 

  

2.2 Beleidscontext van de BgZ 

Het ministerie van VWS werkt via onder andere de beleidsprogramma’s Elektronische 

Gegevensuitwisseling in de Zorg aan het realiseren van digitalisering in de zorg. Via het 

Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg wordt gewerkt aan gestandaardiseerde 

uitwisseling van medische informatie. Via een Roadmap is bepaald welke gegevensuit-

wisselingen als eerste verplicht gedigitaliseerd gaan worden. Er zijn vier gegevensuitwis-

selingen aangewezen die via een AMvB verplicht elektronisch worden uitgewisseld. Naast 

de BgZ betreft dit de gegevensuitwisselingen digitaal receptenverkeer, verpleegkundige 

overdracht en beelduitwisseling tussen ziekenhuizen6. 

Via verschillende subsidieprogramma’s wordt versnelling van elektronische gegevensuit-

wisseling onder zorgaanbieders gestimuleerd. Er zijn verschillende Versnellingspro-

gramma’s voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) binnen 

verschillende zorgdomeinen zoals geboortezorg, langdurige zorg en huisartsen. De Ver-

snellingsprogramma’s voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional voor de 

Medisch Specialistische Zorg zijn de programma’s VIPP-1, VIPP-2 en VIPP-5.  

 Met het VIPP-1 en het VIPP-2 programma is in de periode 2017-2020 gewerkt aan 

ontsluiting van medische informatie (onder andere downloaden en uploaden van me-

dische informatie en actuele medicatieoverzichten) voor de medisch specialistische 

zorg. 

 
5 BgZ Informatiestandaard medisch-specialistische zorg, Nictiz, H3 Use cases, BgZ Informatiestan-

daard medisch-specialistische zorg - informatiestandaarden (nictiz.nl) 

6 www.gegevensuitwisselingindezorg.nl en Sira Consulting, Bedrijfseffectentoets elektronische gege-

vensuitwisseling zorg, 2020.  

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.5_BgZ_MSZ_Informatiestandaard#Use_cases
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.5_BgZ_MSZ_Informatiestandaard#Use_cases
http://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/
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 Met het VIPP-5 programma wordt in de periode 2020-2023 gewerkt aan informatie-

uitwisseling voor ziekenhuizen, UMC’s en overige msz-instellingen (PGO en BgZ, be-

richtenverkeer tussen instelling en PGO, uitwisseling van de BgZ tussen instellingen) 

7. 

In dit onderzoek is vooral het VIPP-5 programma van belang, omdat deze subsidie ge-

bruikt kan worden voor het realiseren van gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van 

de BgZ tussen zorginstellingen.8 VIPP-1 en VIPP-2 hebben de basis gelegd voor het ge-

standaardiseerd kunnen uitwisselen van gegevens. 

Tot slot wordt ook via afsprakenstelsels gewerkt aan eenduidige gegevensuitwisseling 

(interoperabiliteit). Een voorbeeld hiervan is het MedMij-afsprakenstelsel. Het MedMij Af-

sprakenstelsel is de standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tus-

sen patiënt en de zorginstelling en heeft als doel de patiënt inzicht te geven in de eigen 

gezondheid en zeggenschap te geven over beslissingen. Via een persoonlijke gezond-

heidsomgeving (PGO) wordt gezondheidsinformatie van individuele patiënten door zorg-

aanbieders ontsloten aan de patiënt. Dit betreft medische informatie van bijvoorbeeld 

huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten. De patiënt kan zijn gegevens in het PGO zelf 

beheren, delen en gebruiken9. 

2.3 Uitgangspunten 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze 

uitgangspunten zijn van toepassing op alle verschillende scenario’s die in het volgende 

hoofdstuk zijn beschreven: 

 We gaan uit van de zibs en secties zoals vastgelegd in de informatiestandaard BgZ 

door Nictiz. Er zijn twee versies van de informatiestandaard voor de BgZ (versie 2017 

en 2020) die beiden worden gebruikt in de praktijk en onderwerp zijn van dit onder-

zoek. 

 De scope van deze MKBA is gericht op het verzenden en ontvangen van de BgZ. We 

gaan er vanuit dat de BgZ in zijn geheel wordt verzonden en dat er geen selectie van 

de gegevens wordt verzonden.  

 We gaan alleen uit van gegevensuitwisselingen binnen de medische specialistische 

zorg. Uitwisseling van de BgZ met huisartsen of patiënten valt buiten de scope van 

deze MKBA. 

 We gaan uit van een ingebouwde, werkende BgZ voor de doelgroep ziekenhuizen, 

omdat deze allemaal eerder hebben meegedaan aan eerdere VIPP-subsidiepro-

gramma’s en de BgZ technisch daardoor al hebben ingebouwd. Bij de andere msz-

instellingen heeft een deel meegedaan aan de eerdere subsidieprogramma’s en is dit 

beeld meer versnipperd. Voor overige msz-instellingen gaan we ervan uit dat de in-

stellingen die meedoen aan het VIPP-5 subsidieprogramma de BgZ aan het realiseren 

zijn. Overige msz-instellingen die niet meedoen aan het subsidieprogramma zullen 

naar verwachting de BgZ nog volledig moeten implementeren.  

 
7 VIPP’s overzicht, december 2020, link. 

8 Handboek VIPP 5 Eindtoets, versie 26-10-2020. 

9 Achtergrond afsprakenstelsel MedMij, Achtergrond - MedMij Afsprakenstelsel 1.2.0 - MedMij Afspra-

kenstelsel. 

https://www.informatieberaadzorg.nl/binaries/informatieberaad-zorg/documenten/publicaties/2020/12/03/overzicht-vipp-programmas/VIPPs+overzicht+dec+2020.pdf
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Achtergrond
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Achtergrond
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2.4 Groeipaden 

Voor deze MKBA zijn op basis van de werkwijzer digitale overheid de kosten voor een 

periode van 15 jaar in kaart gebracht. Het tijdspad voor de implementatie van de BgZ, 

waarbij de AMvB op 1 januari 2024 in werking treedt, is ambitieus.  

Groeipad per type instelling 

Op basis van gesprekken met betrokkenen is onze aanname dat het elektronisch kunnen 

sturen en ontvangen van de BgZ in juni 2023 bij de UMC’s en bij het merendeel van de 

ziekenhuizen is gerealiseerd. Dit komt omdat deze instellingen allemaal meedoen met 

het VIPP-5 subsidieprogramma. De VIPP-5 startmonitor laat zien dat op dit moment nog 

veel ziekenhuizen de uitwisseling van de BgZ nog (volledig) moeten realiseren. De ver-

wachting is dat dit bij de meeste ziekenhuizen en UMC’s in de subsidieperiode gebeurt. 

Aangenomen is dat circa 5% van de ziekenhuizen en UMC’s de uitwisseling van de BgZ 

in de periode daarna realiseert binnen 3 jaar. Reden hiervoor is dat er nog discussies zijn 

over definities van zib’s, waardoor de realisatie van de BgZ soms tijdelijk stil komt te 

liggen, en dat nog onduidelijk is of ook complexe zib’s over te nemen moeten zijn voor 

het einde van het subsidieprogramma.  

Bij overige msz-instellingen zijn de verschillen onderling groter. Dit komt omdat een re-

latief klein deel van de overige msz-instellingen, met name de grotere klinieken10, is be-

trokken bij het VIPP-5 programma (en eerdere programma’s) en de uitwisseling van de 

BgZ aan het implementeren is. Een groot deel van de overige msz-instellingen, veelal de 

kleinere instellingen, is hierbij niet betrokken en zal de volledige implementatie van de 

BgZ en het realiseren van de elektronische uitwisseling ervan nog moeten realiseren. 

Omdat er relatief veel grote msz-instellingen meedoen met het VIPP-5 programma is 

aangenomen dat circa 70% van de grote msz-instellingen de uitwisseling van de BgZ in 

de periode voor 2023 heeft gerealiseerd en het overige deel dit in de 7 jaren daarna zal 

realiseren11. Dit betreft met name klinieken die onverzekerde zorg verlenen. Bij kleine 

msz-instellingen is aangenomen dat een kleiner deel, circa 30%, de uitwisseling van de 

BgZ heeft gerealiseerd in 2023 en dat het overige deel er circa 15 jaar voor nodig heeft 

om de uitwisseling van de BgZ te realiseren12, uitgaande van ongewijzigd overheidsbeleid. 

Stimuleringsregelingen van de overheid kunnen de ontwikkeling bij met name kleine msz-

instellingen versnellen. Verder is de verwachting dat de techniek zich in de toekomst zal 

ontwikkelen, waardoor de kosten afnemen en het eenvoudiger kan zijn om de uitwisseling 

van de BgZ te realiseren. Dit kan ook de achterblijvers helpen om de uitwisseling van de 

BgZ te realiseren. 

In onderstaande figuur is het groeipad voor scenario 4 (met meest reële scenario, zie ook 

paragraaf 5.5) van de elektronische uitwisseling van de BgZ per type msz-instelling weer-

gegeven, wat wij hebben gebruikt in dit onderzoek.  

 

 

 
10 Uit gegevens van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) blijkt dat 10 van de 11 grote klinieken die 

lid zijn van ZKN, meedoet met het VIPP-5 programma. Grote klinieken zijn hierbij gedefinieerd als 

instellingen met meer dan 10 fte medisch specialisten. Omdat exacte cijfers ontbreken, is mede op 

basis van de beschikbare informatie geschat dat circa 10% van de overige msz-instellingen / zelfstan-

dige klinieken en de groep overig groot is en 90% klein. 

11 Dit is gebaseerd op de aanname dat meer dan de helft van de grote klinieken lid is van ZKN en 

meedoet met VIPP-5.  

12 Dit is gebaseerd op de verhouding tussen het totaal aantal kleine instellingen (90% van 384, zie 

ook paragraaf 5.1) en het aantal VIPP-5 deelnemers (90% van 136). Hieruit blijkt dat ongeveer 35% 

van de kleine instellingen via de VIPP-5 subsidie de BgZ aan het realiseren is. Net zoals bij UMC’s/zie-

kenhuizen is de verwachting dat een klein deel van de groep niet in 2023 de BgZ heeft gerealiseerd, 

waardoor dit cijfer naar beneden is afgerond op 30%.  
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Figuur 3. Verwacht ingroeipad BgZ 

 

Groeipad per functie van de BgZ 

In onderstaande figuur is het ingroeipad op basis van functies van de BgZ geschetst. 

Hierbij is rekening gehouden met het technisch inbouwen van de BgZ, wat naar verwach-

ting volledig is gerealiseerd in 2023. Het verzenden van de BgZ is grotendeels gereali-

seerd in 2023, waarbij met name kleine msz-instellingen later volgen. Ditzelfde geldt in 

een iets trager tempo voor het opvragen van de BgZ, omdat hier ook tijd besteed wordt 

aan het realiseren van toestemming van patiënten. Tot slot zal het hergebruik van infor-

matie uit de BgZ de meeste tijd kosten voor alle typen instellingen. Voor het overnemen 

van informatie zijn meer (technische) aanpassingen vereist en spelen aanvullende priva-

cyvraagstukken13. Omdat de volledige groep ziekenhuizen en UMC’s deelneemt aan de 

VIPP-5-regeling en daarmee al ver is met de realisatie van de BgZ, is de verwachting dat 

ziekenhuizen dit eerder gerealiseerd hebben dan andere (kleine) msz-instellingen.  

Figuur 4. Groeipad per functie van de BgZ 

 

 
13 Vanuit deelnemers aan de VIPP 5 regeling is aangegeven dat het ontwikkelen van de vorm ‘over-
nemen’ van hergebruik complex is en dat het daarom nodig is om eerst te bepalen welke secties 

hiervoor eerst in aanmerking komen. Uitgangspunt daarbij is dat BgZ-secties die de meest toege-

voegde waarde hebben als eerste voor ontwikkeling in aanmerking komen. Hier loopt momenteel 

onderzoek naar vanuit het VIPP 5 programma. Mogelijk heeft dit effect op de doorlooptijd op het 

realiseren van hergebruik. Op het moment van schrijven van deze MKBA zijn de uitkomsten van dit 

onderzoek nog niet beschikbaar en dus nog niet verwerkt in deze MKBA. 
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3 Beschrijving van de scenario’s 

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de huidige problematiek, de situatie zonder wettelijk 

verplichte elektronische uitwisseling van de BgZ (het nulalternatief) en zijn aan de hand 

van de twee toepassingen en beleidssporen (zie 1.2) vier scenario’s uitgewerkt om de 

BgZ te implementeren en die mogelijk tot kostenverschillen leiden. Bij elk scenario is 

aangegeven wat het scenario is en is een nadere omschrijving gegeven. 

3.1 Probleemstelling 

Op dit moment is er geen eenduidige elektronische uitwisseling van relevante patiëntin-

formatie in de medisch specialistische zorgsector. In de huidige situatie worden gegevens 

niet altijd elektronisch uitgewisseld, maar worden bijvoorbeeld brieven of faxen ver-

stuurd. Daarnaast is er geen standaard voor eenheid in taal en techniek. Dit kan leiden 

tot problemen bij het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. 

De informatie kan bijvoorbeeld niet tijdig beschikbaar zijn, waardoor de zorgverlener niet 

goed op de hoogte is van de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Ook kunnen door 

het gebrek aan een gestandaardiseerde taal interpretatiefouten ontstaan met als risico 

dat de patiënt een niet passende behandeling krijgt. 

Met het specifiek opnemen van de BgZ in de Wegiz, is het doel hier verandering in te 

brengen. Het wordt verplicht dat bepaalde medische gegevens elektronisch moeten wor-

den uitgewisseld (beleidsspoor 1) en ook gestandaardiseerd worden uitgewisseld (be-

leidsspoor 2). 

3.2 Nulalternatief 

3.2.1 Wat is het? 

De meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal plaatsvinden in het geval de ver-

zending en opvraging van de verplichte gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van de 

BgZ niet wordt uitgevoerd. 

3.2.2 Omschrijving scenario 

In dit scenario is sprake van een werkende BgZ14, die door een deel van de medisch-

specialistische zorginstellingen (msz) wordt gebruikt. Het gebruik van de BgZ zal vooral 

plaatsvinden bij msz die betrokken zijn geweest bij de BgZ en de VIPP-subsidiepro-

gramma’s. Ook zal een deel van de msz-instellingen eigen vormen hebben om relevante 

medische informatie uit te wisselen, al dan niet elektronisch, zoals via gebruik van fax, 

papier en post. Soms vindt er geen (elektronische) uitwisseling plaats, waardoor zorg-

verleners niet (tijdig) op de hoogte zijn van relevante medische informatie. Dit kan leiden 

tot verkeerde diagnoses, niet passende behandelingen en onnodig tijdverlies.  

Er is in dit scenario gebrek aan eenduidige taal: beroepsgroepen spreken veelal hun eigen 

vaktaal en dit kan voor misverstanden zorgen. Ook is er gebrek aan eenduidige techniek: 

 
14 Dat wil zeggen dat alle vragen in de BgZ zijn te beantwoorden. Vanuit het oogpunt van efficiency 

wordt alleen die informatie die relevant is gedeeld met of opgevraagd door de instelling. Het geven 

van toestemming door de patiënt voor het beschikbaar stellen van medische gegevens gaat hieraan 

vooraf en valt buiten de scope van het onderzoek. 
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voor bepaalde gegevensuitwisselingen zijn geen eenduidige afspraken over techniek. Ver-

der sluiten afspraken over andere gegevensuitwisselingen niet op de BgZ aan. Zorgaan-

bieders en ICT-leveranciers werken afzonderlijk of in kleinere verbanden met elkaar aan 

digitale gegevensuitwisseling. Zorgbrede afspraken over eenheid van taal en techniek 

ontbreken.  

3.3 Scenario 1  

3.3.1 Wat is het? 

Verplichte elektronische verzending vanuit de zorgverlener bij een verwijzing van een 

cliënt naar een andere zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg in beleids-

spoor 1 (verplichte elektronisch uitwisseling van BgZ tussen zorgverleners). Het is niet 

verplicht om te werken volgens een vastgestelde eenheid van taal en techniek. 

3.3.2 Omschrijving scenario  

In dit scenario is sprake van een werkende BgZ die door de msz-instelling wordt gebruikt 

om te verzenden bij een verwijzing naar een andere zorgverlener binnen de msz. Er is 

sprake van vrije tekst en eigen taalgebruik. De BgZ wordt in zijn geheel verplicht elek-

tronisch verzonden door de msz-instelling. De zorgverlener uit de andere msz-instelling 

is daarmee op de hoogte van relevante medische informatie. 

In dit scenario is er geen volledige interoperabiliteit en standaardisatie. Zorgbrede af-

spraken over eenheid van taal en techniek ontbreken. Dit betekent dat beroepsgroepen 

veelal hun eigen vaktaal spreken en dit kan voor misverstanden zorgen. Voor bepaalde 

gegevensuitwisselingen zijn er geen eenduidige afspraken over techniek. Ook sluiten af-

spraken over andere msz-gegevensuitwisselingen niet op elkaar aan. 

3.4 Scenario 2 

3.4.1 Wat is het? 

Verplichte elektronische verzending vanuit de zorgverlener bij een verwijzing van een 

cliënt naar een andere zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg in beleids-

spoor 2 (verplichte gegevensuitwisseling volgens een vastgestelde eenheid van taal en 

techniek). 

3.4.2 Omschrijving scenario 

In dit scenario is sprake van een werkende BgZ, die door de msz-instelling wordt verzon-

den bij een verwijzing naar een andere zorgverlener binnen de msz. De BgZ wordt in zijn 

geheel verplicht elektronisch en gestandaardiseerd verzonden door de msz-instelling. De 

zorgverlener uit de andere msz-instelling is daarmee op de hoogte zijn van relevante 

medische informatie. Door de eisen aan taal en techniek van de BgZ-gegevensuitwisse-

ling is er sprake van interoperabiliteit tussen instellingen voor medisch specialistische 

zorg. Interpretatiefouten zijn daarmee geminimaliseerd. Msz-instellingen moeten kiezen 

welke nieuwe informatie uit de BgZ ze willen overnemen in het eigen systeem.  

Msz-instellingen zijn in dit scenario verplicht om gebruik te maken van gecertificeerde 

ICT-producten en diensten. Dit betekent dat de producten van ICT-leveranciers moeten 

voldoen aan de standaardisatie-eisen en eventuele functionele, technische of organisato-

rische eisen zodat deze zijn te certificeren conform de NEN-norm voor de BgZ.  
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3.5 Scenario 3 

3.5.1 Wat is het? 

Het opvragen van de BgZ door de zorgverlener bij een andere instelling voor medisch 

specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest in beleidsspoor 

1 (verplichte elektronisch uitwisseling van BgZ tussen zorgverleners). Het is niet verplicht 

om te werken volgens een vastgestelde eenheid van taal en techniek.  

Omschrijving scenario 

In dit scenario is sprake van een werkende BgZ. Msz-instellingen kunnen de BgZ opvra-

gen bij een andere instelling binnen de msz waar de patiënt onder behandeling is of is 

geweest. De BgZ wordt in zijn geheel en bij voorkeur elektronisch opgevraagd, waarbij 

voorafgaand aan de verzending wel of geen collegiaal telefonisch contact kan plaatsvin-

den. De zorgverlener uit de andere msz-instelling is daarmee op de hoogte van relevante 

medische informatie.  

Er is in dit scenario gebrek aan volledige interoperabiliteit/standaardisatie. Zorgbrede 

afspraken over eenheid van taal en techniek ontbreken. Dit betekent dat beroepsgroepen 

veelal hun eigen vaktaal spreken en dit kan voor misverstanden zorgen. Er zijn voor 

bepaalde gegevensuitwisselingen geen eenduidige afspraken over techniek. Ook sluiten 

afspraken over andere gegevensuitwisselingen niet op elkaar aan. 

3.6 Scenario 4 

3.6.1 Wat is het? 

Het opvragen van de BgZ door de zorgverlener bij een andere instelling voor medisch 

specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest in beleidsspoor 

2 (verplichte gegevensuitwisseling volgens een vastgestelde eenheid van taal en tech-

niek).  

3.6.2 Omschrijving scenario 

In dit scenario is sprake van een werkende BgZ. Msz-instellingen kunnen de BgZ opvra-

gen bij een andere instelling binnen de msz waar de patiënt onder behandeling is of is 

geweest. De BgZ wordt in zijn geheel opgevraagd en verplicht elektronisch en gestan-

daardiseerd verzonden door de msz-instelling. De zorgverlener uit de andere msz-instel-

ling is daarmee op de hoogte van relevante medische informatie. Door de eisen aan taal 

en techniek van de BgZ-gegevensuitwisseling is er sprake van interoperabiliteit tussen 

instellingen voor medisch specialistische zorg. Interpretatiefouten zijn daarmee gemini-

maliseerd. Msz-instellingen moeten kiezen welke nieuwe informatie uit de BgZ ze willen 

overnemen in het eigen systeem.  

Msz-instellingen zijn in dit scenario verplicht om gebruik te maken van gecertificeerde 

ICT-producten en diensten. Dit betekent dat de producten van ICT-leveranciers moeten 

voldoen aan de standaardisatie-eisen en eventuele functionele, technische of organisato-

rische eisen zodat deze zijn te certificeren conform de NEN-norm voor de BgZ.  

3.7 Betrokken partijen 

Er zijn verschillende stakeholders die te maken hebben met de BgZ binnen de medisch 

specialistische zorg. We onderscheiden hierbij professionals in de zorg, professionals in 

de ICT, patiënten en overige stakeholders. 
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Professionals in de zorg 

Dit betreft mensen en organisaties die met de BgZ werken en de elektronische uitwisse-

ling in de praktijk uitvoeren. Dit zijn de universitair medische centra, ziekenhuizen, klini-

sche revalidatiecentra, dialysecentra, radiotherapeutische centra, epilepsiecentra, 

audiologische centra en overige zelfstandige klinieken. Het verschilt per zorginstelling 

welke functie er verantwoordelijk is voor het verzenden en/of opvragen van gegevens. 

Hierin onderscheiden we twee groepen: 

 Medici (zoals artsen en medisch specialisten) 

 Secretariaatsmedewerkers  

Professionals in de ICT 

Deze organisaties maken de elektronische gegevens uitwisseling in van de BgZ technisch 

mogelijk. Hierin onderscheiden we twee groepen: 

 ICT-leveranciers 

 ICT-medewerkers van ziekenhuizen en overige msz-instellingen  

Overige stakeholders 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere stakeholders: 

 Koepelorganisaties op het gebied van zorg en ICT 

 Zorgverzekeraars 

 Patiënten  

 Nictiz 

 Ministerie van VWS 
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4 Toetsingscriteria 

Om de verschillende scenario’s goed te kunnen afwegen geven we in dit hoofdstuk de 

toetsingscriteria weer die we hiervoor gebruiken. Voorwaarde voor het opnemen van een 

toetsingscriterium is dat deze concreet en kwantificeerbaar is en dat deze in de verschil-

lende scenario’s tot verschillende waarden leidt waarmee de verschillende scenario’s te-

gen elkaar kunnen worden afgewogen. De verschillende criteria kunnen zowel eenmalige 

als structurele effecten betreffen. 

Onderstaand zijn categorieën van toetsingscriteria weergegeven. Hierbij zijn de concrete 

toetsingscriteria opgenomen waarop de scenario’s onderling van elkaar (kunnen) ver-

schillen.  

4.1.1 Ombouwen informatiesystemen (hard- en software) 

Om de elektronische uitwisseling van de BgZ te realiseren zullen de bestaande informa-

tiesystemen van msz-instellingen moeten worden omgebouwd, zodat de BgZ uitwissel-

baar is met andere msz-instellingen.  

Toetsingscriteria die mogelijk tot kostenverschillen in de scenario’s leiden, zijn: 

 Kosten voor benodigde systeemontwikkeling, zoals het aanpassen van koppelvlakken, 

user interfaces en de backend15 

 Kosten voor verdere ontwikkeling, zoals kosten voor de data- en netwerkarchitectuur 

van de BgZ, monitoring en organisatie van audit trails 

 Kosten voor certificering van de systemen 

 Kosten voor eventuele specifieke push of pull oplossingen of maatwerk 

 Kosten voor de ontwikkeling van eenduidige taal en techniek 

 Kosten voor het implementeren van de BgZ in bestaande ICT-processen van zorgin-

stellingen 

 

4.1.2 Beheer en onderhoud 

De informatiesystemen en software van de BgZ moet beheerd en onderhouden worden 

om up to date te blijven en te blijven voldoen aan de benodigde (technische) vereisten.  

Toetsingscriteria die mogelijk tot kostenverschillen in de scenario’s leiden, zijn: 

 Kosten voor de benodigde opslagcapaciteit van systemen voor de BgZ 

 Kosten voor beheer van hergebruik gegevens van de BgZ 

 Kosten voor upgrades van hard- en software 

 Kosten voor backups en beveiliging 

 

4.1.3 Organisatie en zorgprocessen 

De BgZ moet naast de technische implementatie ook een plek krijgen in de organisatie 

en in de werkwijze van medici.  

Toetsingscriteria die mogelijk tot kostenverschillen in de scenario’s leiden, zijn: 

 Kosten voor mogelijke wijziging van BgZ-beleid en wijziging van zorgprocessen 

 
15 De focus ligt hierbij op het gebruik van open standaarden en standaardisatie, zoals uitgewerkt in 

de Wegiz. Kamerbrief Open standaarden en ICT-markt in de zorg, 15 december 2020, link.   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/15/kamerbrief-over-open-standaarden-en-ict-markt-in-de-zorg
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 Kosten voor training van medewerkers 

 

4.1.4 Medische kwaliteit 

De BgZ kan bij implementatie invloed hebben op de kwaliteit van de medisch specialisti-

sche zorg. Toetsingscriteria die mogelijk tot kosten of baten in de scenario’s leiden, zijn: 

 Kosten/baten voor verkeerde of dubbele diagnoses en niet passende behandelingen 

 Kosten/baten van (voorkomen van) menselijke (interpretatie)fouten  

 Beschikbare en correcte medische basisgegevens van elke patiënt (basiskwaliteit  me-

disch dossier)16 

4.1.5 Overig 

Er zijn mogelijk nog andere effecten die leiden tot verschillende kwantitatieve uitkomsten 

in de scenario’s voor de BgZ.  

Toetsingscriteria die mogelijk tot kosten of baten in de scenario’s leiden, zijn: 

 Kosten/baten voor verbetering van de efficiency door eenduidige gegevens of het 

dubbel overnemen van gegevens. Ook het achterhalen van ontbrekende gegevens of 

het verminderen van handmatig werk kan leiden tot verandering in kosten/baten.17  

 Meer tijd voor communicatie met de patiënt, minder voor administratie. 

 Kosten/baten voor gebruik van BgZ-software van ICT-leveranciers door msz-instel-

lingen en mogelijk opportunistisch gedrag ICT-leveranciers 

 Mogelijke kosten voor het delen van onderdelen van de BgZ, omdat deze in een mul-

tidisciplinaire omgeving moeilijker zijn af te schermen (onbedoeld effect). 

 Mogelijke baten door spillover effect: uitwisseling van de BgZ zorgt voor beschikbaar-

heid van uniforme gegevens die herbruikbaar zijn in andere msz-processen of bij cli-

enten (PGO’s). Zo mogelijk is er ook een positief effect op het gebruik en de 

ontwikkeling van generieke voorzieningen, zoals Mitz en Zorg-AB, en andere informa-

tiestandaarden/resources (bijvoorbeeld FHIR).  

N.B. Er zijn mogelijk ook kosten als huisartsen moeten investeren in de gestandaar-

diseerde elektronische gegevensuitwisseling. 

 Mogelijke baten door het switchen van EPD te vereenvoudigen en minder use cases 

te gebruiken. Uitwisselingssysteemleveranciers zullen belangrijker worden in het 

landschap en er vindt meer concurrentie plaats, wat mogelijk leidt tot lagere ICT-

kosten en meer keuzevrijheid voor msz-instellingen. 

 

 

  

 
16 Dit wordt mogelijk ook door ontwikkelingen van andere medische gegevenssets veroorzaakt. 

17 Mogelijk kan dit verschillen per type instelling (groot, klein, ziekenhuis of overige msz etc.).  
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5 Resultaten 

5.1 Aantal msz-instellingen 

De groep medisch-specialistische instellingen is divers en bestaat grotendeels uit (acade-

mische) ziekenhuizen en zelfstandige medisch-specialistische behandelcentra (ZBC’s). 

Daarnaast zijn er verschillende andere zorgcentra zoals revalidatiecentra en dialysecen-

tra. In onderstaande tabel is de omvang van de verschillen typen msz-instellingen weer-

gegeven. In de figuur is aangegeven welk deel van deze instellingen subsidie ontvangt. 

Circa 77% van deze instellingen was ook al eerder betrokken bij een VIPP-subsidiepro-

gramma. Verder zijn ruim 25 EPD-leveranciers betrokken bij de implementatie van de 

BgZ en VIPP 518. 

Tabel 2. Aantallen per type msz-instelling19 

Type msz-instelling Aantal  

Ziekenhuizen  

Algemene ziekenhuizen 67 

UMC’s 8 

Overig  

Categorale ziekenhuizen 4 

ZBC’s 275 

Revalidatiecentra 40 

Radiotherapeutisch centrum 7 

Epilepsie-instellingen 2 

Dialysecentra 7 

Overig 49 

Totaal 459 

 

  

 
18 VIPP-programma, VIPP 5 Monitor, VIPP | De patiënt meer inzicht in zijn eigen zorg (vipp-pro-

gramma.nl).  

19 Vektis, 2021. Dit betreft het aantal instellingen wat in de periode 2017-2019 minstens één verwij-

zing had.  

https://www.vipp-programma.nl/vipp-centraal/nieuws/2021/vipp-5-monitor
https://www.vipp-programma.nl/vipp-centraal/nieuws/2021/vipp-5-monitor
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Figuur 5. Typen msz-instellingen met BgZ-subsidie 

 

5.2 Omvang uitwisselingen 

Een benadering van het aantal uitwisselingen waarin de BgZ kan worden verzonden en 

opgevraagd, kan worden verkregen door te kijken naar het aantal gedeclareerde zorg-

producten van zorginstellingen. De aanname hierbij is dat elke keer medische informatie 

wordt verstuurd naar de andere zorgverlener.  

Uit de declaratiegegevens van Vektis blijkt dat het merendeel (circa 92%) van de eerdere 

behandelingen van patiënten in de msz in 2019 zonder verwijzing van een specialist ge-

beurt. De aanname is dat hierbij de BgZ wordt opgevraagd. Daarnaast zijn er in 2019 

2.229.400 eerdere behandelingen van patiënten buiten msz-instellingen gestart. Dit kan 

bijvoorbeeld een behandeling zijn bij de huisarts (Vektis, Overdrachten binnen de MSZ, 

26 januari 2021). Deze laatste categorie valt buiten de scope van het onderzoek. De 

onderstaande tabel laat de onderverdeling per type msz-instelling zien. Dit betreft het 

aantal behandelingen per patiënt. 
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Tabel 3. Aantal eerdere behandeling per msz-instelling20 

Type msz-instelling Eerdere MSZ-instelling, geen ver-

wijzing in 2019 (per patiënt) 

Eerdere MSZ-instelling, 

met verwijzing in 2019 

(per patiënt) 

Ziekenhuizen   

Algemene ziekenhuizen 4.235.000 184.000 

UMC’s 705.000 221.000 

Overig   

Categorale ziekenhuizen 133.000 22.000 

ZBC’s 956.000 52.000 

Revalidatiecentra 90.000 44.000 

Radiotherapeutisch centrum 13.000 17.000 

Epilepsie-instellingen 17.000 4.700 

Dialysecentra 13.000 300 

Overig 270.000 44.000 

Totaal 6.432.000 589.000 

 

Verder blijkt dat gemiddeld genomen er meer verwijzingen zijn dan patiënten: het ge-

middeld aantal verwijzingen per patiënt bedraagt ongeveer 1,321. 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Vektis, Overdrachten binnen de MSZ, 26 januari 2021. De cijfers ten opzichte van tabel 3 verschillen 

licht. Dit komt doordat er circa 26.000-29.000 situaties per jaar zijn die niet zijn geregistreerd in de 
Vektis-cijfers. Hierbij is wel sprake van een verwijzing van een andere MSZ-instelling, maar is er geen 

eerdere MSZ-instelling aangetroffen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van registratiefouten of verwij-

zingen op dezelfde kalenderdag (zoals spoedzorg) en komt vooral voor bij ziekenhuizen.  

21 Uit de gegevens blijkt dat het aantal verwijzingen per patiënt verschilt per categorie. Het aantal 

verwijzingen per patiënt is bijvoorbeeld in dialysecentra en ZBC’s hoger dan gemiddeld en epilepsie-

centra en categorale ziekenhuizen lager dan gemiddeld.  
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5.3 Kosteneffecten 

Voor het bepalen van de kosteneffecten sluiten we aan bij de indeling die Nictiz gebruikt 

voor het realiseren van interoperabiliteit (zie figuur 5). 

 Figuur 6. Lagenmodel interoperabiliteit22 

 

In de volgende paragrafen gaan we in op de belangrijkste onderdelen, waarbij we onder-

scheid maken tussen eenmalige effecten en structurele effecten. Hierin zijn kosten voor 

organisatiebeleid en het zorgproces als één onderdeel meegenomen.  

5.3.1 Eenmalige effecten  

 Ombouwen systemen (aanpassen hard- en software) 

Om de BgZ te implementeren in de interne ICT-systemen moeten deze aangepast 

worden. De implementatie van de zibs in de hard- en software van medisch-specia-

listische instellingen is een randvoorwaarde voor elektronische uitwisseling en brengt 

de meeste kosten met zich mee. De elektronische uitwisseling van de BgZ zelf zijn 

beperkte aanvullende kosten, maar deze kunnen niet los gezien worden van de BgZ-

implementatie zelf. De ICT-kosten voor elektronische gegevensuitwisseling moeten 

daarom in samenhang gezien worden met de eerder gemaakte ICT-kosten in bijvoor-

beeld eerdere VIPP-programma’s. 

Voorbeelden van aanpassingen zijn het verwerken van zorginformatie in de bouwste-

nen van de software, het aanschaffen van extra servers, aansluitingen en mogelijk 

ook extra beveiligingsmaatregelen, zoals aanschaf van firewalls23. Ook het technisch 

inregelen van de toestemming van patiënten (met name bij scenario’s opvragen BgZ), 

het selecteren van de juiste zorgaanbieder en zorginstelling, authenticatie en autori-

satie van bevoegde personen zijn hiervan onderdeel. Om te kunnen controleren of de 

juiste bevoegde personen werken met de BgZ, zullen ook controles ingebouwd moe-

ten worden die de handelingen in het systeem controleren (audit trail). Daarnaast zijn 

er kosten voor het testen van de ICT-systemen. De kosten die ICT-leveranciers ma-

ken, zullen zij naar verwachting (deels) doorbelasten aan hun klanten24. 

 
22 Nictiz, Standaardisatie. Interoperabiliteit, Interoperabiliteit - Nictiz.  

23 Afhankelijk van de gestelde beveiligingseisen, zouden er mogelijk kosten gemaakt kunnen worden 

voor extra beveiliging van het netwerk. 

24 Als er meerdere implementatievormen mogelijk zijn, is de verwachting dat zorginstellingen met 

beperkte budgetten, zoals kleinere zorginstellingen, voor de goedkoopste ICT-oplossing kiezen. In 

welke mate kosten worden doorbelast, is nog onduidelijk, omdat ICT-aanpassingen veroorzaakt door 

aanpassing van wet- en regelgeving contractueel in eerste instantie voor rekening zijn van de leve-

rancier. Dit kan echter ook een minimale vorm van implementatie zijn, waarbij kosten in rekening 

worden gebracht voor een hogere vorm van implementatie.  

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteit/
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 Aansluiting op infrastructuur 

Op dit moment zijn er meerdere uitwisselingssystemen in gebruik (zie tekstkader). 

Voor een effectieve uitwisseling van de BgZ is een landelijk vastgestelde infrastructuur 

nodig waarover de BgZ kan worden uitgewisseld25.  

 

Soorten uitwisselingssystemen 

In de msz-sector worden verschillende uitwisselingssystemen gebruikt. Veelvoorko-

mende systemen zijn infrastructuren op basis van XDS, HL7 FHIR en het Landelijk 

Schakelpunt (LSP), leverancier specifieke infrastructuren (zoals Zorgplatform) en 

OZIS-infrastructuren (Open Zorg Informatie Systeem).  

Het is niet automatisch mogelijk om informatie tussen verschillende systemen uit te 

wisselen, omdat deze technisch (sterk) verschillen. Sinds de coronacrisis hebben ICT-

leveranciers versneld structurele oplossingen voor het delen van medische gegevens 

gerealiseerd en bieden zij deze tijdelijk gratis aan26. 

 

 

Om uitwisseling van de BgZ-informatie tussen de verschillende uitwisselingssystemen 

van ICT-partijen mogelijk te maken, maken ICT-leveranciers kosten voor onder meer 

vertaalstekkers. In de praktijk leidt de aansluiting op het ICT-systeem van een andere 

ICT-leverancier tot kosten voor de ICT-leverancier die wil aansluiten. Kosten voor de 

aansluiting op de infrastructuur worden niet alleen voor de BgZ gemaakt, maar zijn 

ook toe te schrijven aan andere medische gegevensuitwisselingen, zoals medicatie-

overdrachten en radiologisch beeldmateriaal. 

N.B. In deze MKBA zijn de kosten voor de aansluiting op verschillende infrastructuren 

niet meegenomen, omdat deze een breder doel dienen en daardoor geen informatie 

over de kosten bekend is. De verwachting is dat deze kosten aanzienlijk zijn. 

 Overig kosten beleid, communicatie en zorgproces 

Bij de realisatie van elektronische uitwisseling van de BgZ zullen kosten gemaakt 

worden voor het op de juiste manier werken met de BgZ. Dit betekent dat zorgbeleid 

en -processen zullen worden aangepast, voorlichting en uitleg zal worden gegeven 

aan medisch-specialisten over het digitaal uitwisselen van de BgZ en het gestructu-

reerd vastleggen van de BgZ-informatie27. ICT-afdelingen van msz-instellingen en 

ICT-leveranciers zullen hier beide een rol in hebben.  

Kosten scenario’s 

De verwachting is dat de ICT-aanpassingen in de scenario’s 2 en 4 de hoogste kosten 

met zich meebrengen als gevolg van de standaardisatie-eisen. De meerwaarde van elek-

tronische uitwisseling van de BgZ zonder standaardisatie is vrijwel nihil. Scenario 1 is in 

de praktijk vergelijkbaar met de nulsituatie en brengt derhalve nauwelijks extra kosten 

met zich mee. Ook hebben respondenten aangegeven dat scenario 3, het opvragen van 

 
25 Ook bij een eventuele overgang naar één uitwisselingssysteem zullen ICT-partijen eenmalig kosten 

maken om aan te sluiten op het nieuwe uitwisselingssysteem mogelijk te maken. De infrastructurele 

kosten zijn voor meerdere toepassingen te gebruiken en daarom niet volledig toe te schrijven aan de 

BgZ. 

26 Informatieberaad Zorg, COVID-19: Structurele oplossingen voor het uitwisselen van gegevens in 

Crisistijd, versie april 2020, link. 

27 Het verschilt per msz-instelling wie precies betrokken zijn bij de BgZ-uitwisseling. In een deel van 

de instellingen heeft ondersteunend personeel, zoals het secretariaat, de taak om de BgZ-informatie 

op te vragen en te verzenden. 

https://www.informatieberaadzorg.nl/binaries/informatieberaad-zorg/documenten/publicaties/2020/4/23/covid-19-versnelling-overdracht-van-medische-gegevens/Structurele+oplossingen+gegevensuitwisseling.pdf
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de BgZ zonder vaste eenheid van taal en techniek, eigenlijk niet mogelijk is. Om de BgZ 

op te kunnen vragen is het namelijk noodzakelijk dat er afspraken zijn gemaakt over wie 

welke informatie wanneer mag opvragen. In acute situaties kan uitwisseling van de BgZ 

dan niet mogelijk zijn.  

5.3.2 Structurele effecten 

 Beheer- en onderhoudskosten 

Er zijn structurele kosten voorzien voor beheer- en onderhoud van de systemen voor 

de elektronische uitwisseling van de BgZ, zoals servers, software en audit trails. Bij 

het onderhouden van meerdere versies van de informatiestandaard BgZ worden ho-

gere, zo mogelijk dubbele, beheerkosten verwacht voor ICT-leveranciers28, omdat 

deze niet backwards compatible zijn. Daarnaast zullen nieuwe ontwikkelingen struc-

tureel aanpassing aan de BgZ-software vereisen. Dit onderhoud vindt gemiddeld eens 

per twee jaar plaats bij zorginstellingen (al dan niet met een korte training van me-

dewerkers). Bij het opvragen van de BgZ (scenario’s 3 en 4) worden hogere onder-

houdskosten verwacht om de infrastructuur te onderhouden.  

 Bewustwording en training  

Om ervoor te zorgen dat medisch specialisten de BgZ op de juiste wijze invullen en 

gebruiken, is het belangrijk dat structurele aandacht wordt besteed aan het werken 

met de BgZ. Dit kan via periodieke vervolgtrainingen. Het risico bestaat dat oude 

werkwijzen, bijvoorbeeld de gewoonte om alle medische informatie in een vrij invul-

veld in te vullen in plaats van in de desbetreffende zib, blijven bestaan. 

 

Vertrouwen is essentieel 

Voor een juist gebruik van de BgZ is een cultuurverandering nodig. Hiervoor is het 

belangrijk dat medisch specialisten erop kunnen vertrouwen dat de aangeleverde in-

formatie juist is. Bij aanlevering van betrouwbare informatie in de BgZ hoeft deze al-

leen door de medisch specialist geverifieerd te worden en is geen nader onderzoek of 

diagnose nodig29. 

 

Korte, regelmatige feedback-momenten zijn daarom belangrijk voor een juist gebruik 

en eenduidige vastlegging. 

 

 Kosten toestemming patiënt (bij opvragen BgZ) en andere gemeenschappe-

lijke  

Voor de scenario’s waarin de BgZ wordt opgevraagd, is expliciete toestemming van 

de patiënt vereist. Bij het opvragen van de BgZ kunnen kosten ontstaan voor het 

realiseren van deze toestemming. Dit vraagt om contact met de patiënt vanuit de 

eerdere behandelaar en kan tot een lange(re) doorlooptijd leiden om de medische 

informatie te verkrijgen. Ook kunnen andere generieke voorzieningen worden ontwik-

keld voor bijvoorbeeld voorzieningen voor een landelijk adresboek waarin contactge-

gevens van zorginstellingen staan, vertaalstekkers en een generieke voorziening voor 

 
28 Een groot deel van de msz-instellingen die meegedaan hebben aan het VIPP5-programma, werkt 
met de informatiestandaard BgZ uit 2017. Deze zal vanuit de softwareleverancier ondersteund moeten 

blijven. Vanwege nieuwe (software)ontwikkelingen zullen mogelijk meerdere versies van de informa-

tiestandaard blijven bestaan. 

29 De BgZ bevat alleen basisinformatie die bij voldoende betrouwbaarheid alleen geverifieerd hoeft te 

worden. In de praktijk zullen medisch specialisten aanvullende specifieke informatie nodig hebben 

voor een behandeling.  
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authenticatie en autorisatie van bevoegde personen. Dit is vooral voor de scenario’s 

2 en 4 van belang.  

 

Mitz 

Een voorbeeld van een gemeenschappelijke voorziening voor toestemming is het pro-

gramma Mitz. In Mitz leggen burgers online hun toestemming voor het delen van medische 

gegevens op één plek vast. In Mitz zien burgers aan welke partijen zij toestemmingen 

hebben gegeven en wie deze toestemmingen heeft geraadpleegd. Door het uitwisselings-

systeem van de zorgorganisatie te koppelen aan Mitz, weten zorgmedewerkers of de pati-

ent toestemming heeft verleend of niet. 

De verwachting is dat uiteindelijk alle zorgaanbieders en burgers gebruik maken van de 

Mitz voorziening. Momenteel is er één ziekenhuis die gebruik maakt van de Mitz. De Mitz 

wordt gerealiseerd aansluitcoalities tussen de US-leverancier, XIS-leverancier en de zorg-

aanbieders. 

 

 

5.3.3 Kwantificering kosten per type msz-instelling 

In onderstaande tabel is een kwantificering van de kosten per type msz-instelling opge-

nomen. Deze kosten gelden voor de volledige uitwisseling van de BgZ (en worden zowel 

gemaakt voor opvragen als voor verzenden van de BgZ). Ook zijn kosten opgenomen 

voor het realiseren van de BgZ in eerdere VIPP-programma’s: om de BgZ te kunnen 

uitwisselen is een beschikbare BgZ een voorwaarde.  

De overige kosten in de tabel zijn kosten voor uitwisseling van de BgZ: verzenden en 

ontvangen. Hierbij is bij de overige msz-instellingen onderscheid gemaakt tussen grote 

en kleine instellingen en tussen instellingen met VIPP 5-subsidie en zonder VIPP 5-subsi-

die. Bij de UMC’s en ziekenhuizen is hierin geen onderscheid gemaakt aangezien zij allen 

meedoen met de subsidie. We gaan ervan uit dat instellingen die niet meedoen met de 

subsidie de volledige kosten voor de BgZ nog moeten maken. De kosten voor VIPP-1 en 

2 zijn overgenomen uit Kostenraming bekostigingsmodel VIPP (D&A, 2016) en voor VIPP-

5 uit het rapport ‘Bekostigingsmodel VIPP-5 voor instellingen van medisch specialistische 

zorg’ (D&A, 2019). 
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Tabel 4. Overzicht eenmalige kosten per instelling 

Doelgroep Eenmalige kosten 

 Toegerekende totale 

kosten  realiseren ge-

structureerde down-

load BgZ (VIPP-1 en 2) 

Ombouwen systemen 

(aanpassen hard- en 

software)30 

Aansluiting op infra-

structuur 

Overig kosten beleid, 

communicatie en zorg-

proces31 

UMC’s € - 32 € 185.70033  N/A € 25.300 

Ziekenhuizen € 170.802 € 155.500  N/A € 21.200 

Revalidatiecentra 

Met subsidie € 45.109 € 034 N/A € 0 

Zonder subsidie € 105.109 € 62.100  N/A € 8.500 

Radiotherapeutisch centrum 

Met subsidie € 12.217  € 140.300 N/A € 19.100 

Zonder subsidie € 28.467  € 197.500  N/A € 26.900  

Epilepsie-instellingen 

Met subsidie € 39.094 € 164.200 N/A € 22.400 

Zonder subsidie € 91.094 € 252.200  N/A € 34.400  

Dialysecentra 

Met subsidie € 25.656 € 140.300 N/A € 19.100 

Zonder subsidie € 59.781 € 197.500  N/A € 26.900  

 

Overig msz groot 

Met subsidie € 55.634 € 170.900 N/A € 23.300 

Zonder subsidie € 129.634 € 294.000 N/A € 40.100 

 
30 Er is voor elk type doelgroep 88% van de geschatte kosten voor deze doelgroep (D&A, 2019) 

toegerekend aan het ombouwen van systemen, zie ook bijlage III. Dit betreft met name de onderdelen 

projectmanagement, aanschaf software, implementatie organisatorisch, ICT en oplevering. Als sprake 

is van verleende subsidie is deze naar rato in mindering gebracht. 

31 Er is voor elk type doelgroep 12% van de geschatte kosten voor deze doelgroep (D&A, 2019) 

toegerekend aan overig kosten beleid, communicatie en zorgproces, zie ook bijlage III. Dit betreft 

met name de onderdelen beleidsondersteuning en communicatie. Als sprake is van verleende subsidie 

is deze naar rato in mindering gebracht. 

32 UMC’s hebben niet meegedaan aan VIPP 1, omdat zij al voldeden aan de uitgangspunten voor de 

subsidieregeling.  

33 Omdat de opgegeven kosten door UMC’s een andere verhouding kenden dan bij ziekenhuizen, zijn 

hier de kosten voor ziekenhuizen gebruikt, vermenigvuldigd met de complexiteitsfactor van 120% 

(D&A, 2019). 

34 Het subsidiebedrag lijkt voldoende te zijn om allen kosten te dekken. 
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Overig msz klein 

Met subsidie € 11.277 € 31.100 N/A € 4.200 

Zonder subsidie € 26.277 € 76.800 N/A € 10.500 

 

Tabel 5. Overzicht structurele kosten per instelling 

Doelgroep Structurele kosten 

 Beheer/onderhoudskosten35 Bewustwording en training 

UMC’s € 14.10036 € 75.20037 

Ziekenhuizen € 12.100 € 6.40038 

Revalidatiecentra, radiothera-

peutisch centrum, epilepsie-in-

stellingen, dialysecentra 

€ 4.00039 € 3.00040 

Overig msz groot € 4.700 € 2.00041 

Overig msz klein € 3.300 € 70042 

 
35 De beheer/onderhoudskosten zijn berekend op basis van de ICT-investeringskosten die per type 

instelling zijn opgegeven in het VIPP-5 bekostigingsmodel (D&A, 2019). Gangbaar is om 10% van de 

initiële investeringskosten toe te rekenen aan beheer/onderhoudskosten (zie ook Ecorys, 2020, MKBA 

Verpleegkundige overdracht). 

36 Ook hier is de complexiteitsfactor van 120% gebruikt voor het bepalen van de kosten voor UMC’s. 

De initiële investeringskosten voor ziekenhuizen bedraagt per ziekenhuis €121.351. 

37 Schatting dat jaarlijks circa 20 uur ondersteuning vanuit de ICT-afdeling nodig is en mede op basis 

van Ecorys (2020), MKBA Verpleegkundige overdracht dat elke medisch specialist jaarlijks 1 uur trai-

ning krijgt. Uitgaande van een uurtarief van € 120 voor medisch specialisten, van € 45 voor ICT-

medewerkers en van €  35 voor administratief medewerkers. Bij UMC’s waren volgens het CBS 4.955 

medisch specialisten in dienst in 2019 (link).  

38 Schatting dat jaarlijks circa 10 uur ondersteuning vanuit de ICT-afdeling nodig is en elke medisch 

specialist jaarlijks 1 uur training krijgt. Bij ziekenhuizen waren volgens het CBS 3.340 medisch speci-

alisten in dienst in 2019 (link).  

39 Schatting op basis van eenmalige kosten voor deze categorieën. 

40 Schatting dat jaarlijks circa 5 uur ondersteuning vanuit de ICT-afdeling nodig is en elke medisch 

specialist jaarlijks 1 uur training krijgt. Bij de overige msz-instellingen waren volgens het CBS totaal 

1.865 medisch specialisten in dienst in 2019 (link). Na aftrek van 500 medisch specialisten voor grote 

msz-instellingen zijn de overige specialisten evenredig verdeeld over de specialistische klinieken (56) 

en overig msz klein (295), wat neerkomt op 218 medisch specialisten. 

41 Schatting dat jaarlijks circa 5 uur ondersteuning vanuit de ICT-afdeling nodig is en elke medisch 

specialist jaarlijks 1 uur training krijgt. Bij de overige msz-instellingen waren volgens het CBS totaal 

1.865 medisch specialisten in dienst in 2019 (link). Hiervan is op basis van het feit dat grote msz-

instellingen minimaal 10 fte in dienst hebben aangenomen dat hier 500 medisch werken.  

42 Schatting dat jaarlijks circa 5 uur ondersteuning vanuit de ICT-afdeling nodig is elke medisch spe-

cialist jaarlijks 1 uur training krijgt. Bij de overige msz-instellingen waren volgens het CBS totaal 1.865 

medisch specialisten in dienst in 2019 (link). Na aftrek van 500 medisch specialisten voor grote msz-

instellingen zijn de overige specialisten evenredig verdeeld over de specialistische klinieken (56) en 

overig msz klein (295), wat neerkomt op 1.147 medisch specialisten. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6
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5.4 Baten 

De gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van de BgZ binnen de medisch specialisti-

sche zorg levert naast kosten ook maatschappelijk baten op. Het gaat hierbij om baten 

voor medisch specialisten, patiënten en de zorg in het algemeen. Allereerst worden de 

kwalitatieve baten weergegeven. Dit zijn de baten die niet in cijfers uitgedrukt kunnen 

worden. Vervolgens gaan we in op de kwantitatieve baten. Deze baten zijn uit te drukken 

in de eenheid ‘tijd’ en daarom wel te kwantificeren.     

5.4.1 Kwalitatieve baten 

 Betere kwaliteit zorg door beschikbaarheid van medische informatie  

Bij elektronische uitwisseling van de BgZ is medische informatie in veel gevallen snel-

ler beschikbaar voor medisch specialisten. Medisch specialisten zijn daardoor in staat 

om consulten inhoudelijk goed voor te bereiden en kunnen sneller beslissingen maken 

over de benodigde zorg voor de patiënt. Verkeerde behandelingen of diagnoses als 

gevolg van gebrekkige medische informatie over de patiënt wordt daarmee zoveel 

mogelijk voorkomen.  

Daarnaast is er naar verwachting ook minder sprake van dubbele diagnostiek of uit-

vraag van medische gegevens. De medisch specialist hoeft zelf bepaalde gegevens 

niet meer uit te vragen of diagnoses niet meer te stellen, aangezien de medische 

informatie al beschikbaar is. Een medisch specialist zal tijdens een consult nog wel 

gegevens uit de BgZ willen verifiëren bij de patiënt, maar hoeft hiervoor geen volle-

dige nieuwe beoordeling uit te voeren. Dit bespaart tijd voor de medisch specialist en 

heeft voor de patiënt het voordeel dat deze niet steeds zijn of haar verhaal opnieuw 

hoeft te vertellen. De medisch specialist kan nu meer tijd besteden aan de patiënt en 

de focus verleggen van administratie naar communicatie met de patiënt. Dit komt ten 

goede aan de kwaliteit van de zorg43.   

 Medische analyses mogelijk 

Het beschikken over up-to-date medische informatie zorgt ervoor dat er betrouwbare 

en onderling vergelijkbare data verzameld kan worden. Voorwaarde is wel dat deze 

informatie gedeeld mag worden44. Er zijn verschillende (medische) analyses mogelijk, 

bijvoorbeeld voor onderzoek naar COVID-19 of algemeen patiëntonderzoek. Hoewel 

dit een niet direct beoogd effect is van de BgZ, kan dit op de langere termijn ertoe 

leiden dat de kwaliteit van zorg verbetert door beter passende behandelingen en min-

der onnodige diagnostiek.  

5.4.2 Kwantitatieve baten 

 Afname administratieve lasten 

Door het gebruik van de BgZ nemen de administratieve lasten naar verwachting af. 

Het is mogelijk dat het opstellen van medische verwijsbrieven efficiënter verloopt, 

omdat een kort bericht als correspondentie bij de BgZ kan worden gevoegd. Ook hoe-

ven door de BgZ in sommige situaties geen aanvullende diagnoses worden gesteld. 

Dit bespaart tijd voor medisch specialisten. Daarnaast zal de hoeveelheid handmatig 

werk voor de gegevensontvanger afnemen als medische informatie digitaal wordt uit-

 
43 Een kanttekening hierbij is dat medisch specialisten ervoor kunnen kiezen om alsnog diagnoses zelf 

te stellen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de patiënt. Na de implementatie van de BgZ zullen 

de medisch specialisten moeten leren vertrouwen op de beschikbare informatie. Hiervoor dient be-

trouwbare informatie aanwezig te zijn. Naar verwachting zal dit enige tijd kosten.  

44 Het is niet duidelijk of de informatie van de BgZ gebruikt kan worden voor onderzoek in verband 

met de privacy en beveiliging van de gegevens van patiënten. 



 

 

 

  30 Sira Consulting B.V. 

gewisseld en direct te gebruiken is in de eigen systemen. Met het overtypen van me-

dische informatie uit brieven of pdf-bestanden in het eigen EPD-systeem kan de effi-

ciëntie worden verbeterd. Door eenheid van taal en techniek is de medische informatie 

direct te interpreteren.  

Hoe groot de baten zijn, verschilt in de praktijk sterk: waar de ene afdeling nog veel 

informatie via de fax verstuurt, vindt dit op andere afdelingen op papier of al elektro-

nisch plaats. Mogelijk zijn de baten van elektronische gestandaardiseerde verzending 

en uitwisseling van de BgZ voor spoedeisende hulpafdelingen en poliklinieken relatief 

groter, omdat zij nu veel medische informatie via de fax uitwisselen. 

Bij het inschatten van de kwantificering van de baten zijn de volgende uitgangspunten 

gebruikt: 

 Het elektronisch kunnen verzenden en kunnen opvragen van de BgZ kan per keer tot 

25 minuten besparen doordat minder tijd kwijt is aan gereed maken van de informatie 

voor verzending, het opstellen van de medische verwijsbrief45 en het overnemen van 

informatie die wordt ontvangen.  

 Daarnaast kan een beperkte winst worden behaald doordat af en toe aanvullende 

diagnoses kunnen worden voorkomen. Aangenomen is dat in circa 10% van de situ-

aties voor komt (zie ook tabel 7). 

 Ziekenhuizen en UMC’s hebben beperkte voordelen omdat zij al gegevens kunnen 

uitwisselen indien zij dezelfde ICT-leverancier gebruiken. Aangenomen is dat in 20% 

van de situaties er wel voordelen optreden bij het versturen van de BgZ. 

 Bij overige msz-instellingen gaan we er vanuit dat het merendeel (90%) van de ver-

wijzingen en opvragingen leiden tot administratieve voordelen. 

 

De inschatting van de baten geeft een indicatief beeld. Voor het realiseren van onder-

staande baten moet daarnaast minimaal aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 Er moet (in een bepaalde mate) sprake zijn van betrouwbare gegevens. De ontvanger 

van de BgZ moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij de betrouwbare, juiste infor-

matie ontvangt.  

 Voor een goede interpretatie van de BgZ moet ook de bijbehorende context (in de 

vorm van medische verwijsbrieven en correspondentie) worden meegestuurd.  

 Er is een cultuur waarin eenduidig registreren de norm is.   

 Er is uitgegaan van volledige realisatie van de baten. Een eventuele ingroeiperiode 

van de baten is niet meegenomen, omdat onduidelijk is hoe deze zal verlopen bij de 

verschillende msz-instellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Dit komt alleen voor in scenario 2. 
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5.4.3 Samenvatting baten 

In onderstaande tabel is een samenvatting van de baten per type msz-instelling opgeno-

men. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve baten. 

Tabel 6. Baten per instelling 

Eerste kolom UMC’s Ziekenhuizen Overig msz 

Kwalitatieve baten 

Betere kwaliteit van zorg + + + 

Medische informatie is up-to-date 

en/of sneller beschikbaar 

+ + + 

Medische data-analyses mogelijk + + + 

Kwalitatieve baten 

Tijdsbesparing verzenden BgZ Gemiddeld 26 minuten per verwijzing46, bestaande uit:  

▪ 10 minuten tijdswinst verzender (administratief personeel47): 

niet meer handmatig of in losse PDF's medische info versturen 

▪ 5 minuten tijdswinst verzender (medisch specialist48): eenvou-

diger opstellen van medische verwijsbrief. Dit komt alleen voor 

in het scenario verzenden. 

▪ In sommige gevallen49 15 minuten tijdswinst ontvanger (me-

disch specialist): alleen verifiëren informatie; geen aanvullende 

diagnoses meer nodig. 

▪ 10 minuten tijdswinst ontvanger (medisch specialist): niet 

meer handmatig overnemen in eigen systeem 

Tijdsbesparing opvragen BgZ Gemiddeld 21 minuten per opvraging50, bestaande uit:  

▪ 10 minuten tijdswinst verzender (administratief personeel): 

niet meer handmatig of in losse PDF's medische info versturen 

▪ In sommige gevallen51 15 minuten tijdswinst ontvanger (me-

disch specialist): alleen verifiëren informatie; geen aanvullende 

diagnoses meer nodig. 

▪ 10 minuten tijdswinst ontvanger (medisch specialist): niet 

meer handmatig overnemen in eigen systeem 

 

Omdat dit een aantal onzekerheden geeft is in de gevoeligheidsanalyse ook het scenario 

uitgewerkt als slechts de helft van de verwachte baten optreden (zie paragraaf 5.6). 

 

 
46 Dit betreft met name tijdswinst door afname van handmatige werkzaamheden bij zowel verzender 

als ontvanger en tijdswinst bij het opstellen van medische verwijsbrieven. Verder is aangenomen dat 

in 10% van de situaties tijd wordt bespaard, omdat geen extra diagnose meer nodig zijn als gevolg 

van de elektronische uitwisseling van de BgZ. 

47 Uitgaande van een uurtarief van € 35. 

48 Uitgaande van een uurtarief van € 120. 

49 Aangenomen is dat dit in circa 10% van de situaties voorkomt. 

50 Dit betreft met name tijdswinst door afname van handmatige werkzaamheden bij zowel verzender 

als ontvanger en tijdswinst bij het opstellen van medische verwijsbrieven. Verder is aangenomen dat 

in 10% van de situaties tijd wordt bespaard, omdat geen extra diagnose meer nodig zijn als gevolg 

van de elektronische uitwisseling van de BgZ. 

51 Aangenomen is dat dit in circa 10% van de situaties voorkomt. 
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5.5 Totale kosten en baten 

In de onderstaande tabel geven we een samenvatting van de uitkomsten van de MKBA 

voor scenario 2 en 4 samen. Scenario 1 sluit dicht aan bij de nulsituatie waardoor deze 

niet apart is uitgewerkt en scenario 3 is op basis van het onderzoek niet realistisch geacht 

omdat de voorwaarden hiervoor in de praktijk dicht bij scenario 4 liggen. De resultaten 

van scenario 2 en 4 zijn als geheel weergegeven omdat scenario 4 een doorwerking is 

van scenario 2 zonder extra kosten (binnen de uitgangspunten van dit onderzoek) maar 

wel extra baten geeft. 

 

Tabel 7. Resultaten scenario 4 (inclusief scenario 2): netto contante waarde (15 jaar) per doelgroep52 

Scenario 4 Totaal UMC53 Totaal zieken-

huizen54 

Revalidatie-

centra/ Radio-

therapeutisch 

centrum/ Epi-

lepsie-instel-

lingen/ 

Dialysecen-

tra55 

Overig msz 

groot56 

Overig msz 

klein57 

Kosten totaal 

Eenmalig 

Ombouwen sys-

temen (aanpassen 

hard- en software) 

Overig kosten be-

leid, communica-

tie en zorgproces 

Kosten infrastruc-

tuur 

 

Structureel 

Beheer/onder-

houdskosten 

Bewustwording en 

training 

 

€ 1.688.500  

 

 

 

 

 

PM 

 

 

€ 9.178.900  

€ 17.043.700  

 

 

 

 

 

PM 

 

 

€ 15.897.900  

€ 8.635.600  

 

 

 

 

 

PM 

 

 

€ 2.972.200 

€ 13.189.500  

 

 

 

 

 

PM 

 

 

€ 2.508.500 

  € 28.393.600 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

€ 9.062.100 

 
52 Voor de kosten zijn de eenmalige kosten (tabel 5) en de jaarlijkse structurele kosten en baten (tabel 

6) per categorie genomen voor een periode van 15 jaar. De tijdsbesparing is berekend door het totaal 

aantal verwijzingen en eerdere behandelingen per type msz-instelling (zie tabel 4) te vermenigvuldi-

gen met de tijdsbesparing zoals opgegeven in tabel 7. Hierbij is rekening gehouden met het groeipad, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.4. Vervolgens is hier de NCW van berekend met de bijbehorende 

discontovoet, zie par 5.7. 

53 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 8 UMC’s. 

54 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 67 ziekenhuizen. 

55 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 15 klinische revalidatiecentra met subsidie 
en 25 zonder, van 5 dialysecentra met subsidie en 2 zonder, van 4 radiotherapeutische centra met 

subsidie en 3 zonder, van 1 epilepsiecentrum met subsidie en 1 zonder.  

56 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 13 overig msz groot groot met subsidie en 

20 zonder. 

57 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 97 overig msz klein (incl. audiologie) met 

subsidie en 198 zonder. 
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Kwalitatieve baten 

Betere kwaliteit 

van zorg 

+ + + + + 

Medische informa-

tie is up-to-date 

en/of sneller be-

schikbaar 

+ + + + + 

Medische data-

analyses mogelijk 

+ + + + + 

Kwantitatieve baten58 

Tijdsbesparing 

verzenden BgZ 

€ 82.519.100 € 338.178.000 € 69.311.700 € 93.855.700 € 252.378.900 

Afweging (Structurele baten en kosten versus de eenmalige lasten) 

Netto contante 

waarde 

€ 71.651.700 € 305.236.400 € 57.704.000 € 78.157.700 € 214.923.200 

Bijdrage VWS in kosten 

De totale kosten voor het realiseren van de BgZ kunnen ook verdeeld worden in de kosten 

die msz-instellingen zelf moeten maken en kosten die het ministerie van VWS financiert. 

Het uitgangspunt in de subsidieregeling VIPP 5 (en eerdere regelingen) is dat het minis-

terie 50% van de kosten vergoed en dat de msz-instellingen verantwoordelijk zijn voor 

de andere 50% van de kosten. Omdat niet elke msz-instelling deelneemt aan de subsi-

dieregeling, ontstaat een ander beeld als we alle kosten bij elkaar optellen en de VWS-

bijdrage bepalen. In dat geval wordt met de huidige subsidieregelingen ongeveer 40% 

van de kosten door de overheid vergoed. Dit verschil komt met name doordat een grote 

groep van de overige msz-instellingen (klein en groot) niet deelneemt aan de VIPP 5 

subsidie59. In onderstaande tabel is deze verdeling weergegeven.  

Tabel 8. Verdeling kosten uitwisseling BgZ: VWS-subsidie en eigen bijdrage 

 Totaal msz-in-

stellingen 

Percentage 

Totale kosten uitwisseling BgZ 

… waarvan toegerekend voor realiseren gestructureerde down-

load BgZ (eerdere VIPP-programma’s60) 

…. waarvan uitwisseling BgZ 

€ 76.725.330 

 

€ 28.477.730 

€ 48.247.600 

100% 

Minus totale subsidie VIPP-regelingen VWS (50% bijdrage van 

kosten subsidiedeelnemers) 

€ 31.426.375 41% 

Totale eigen bijdrage msz-instellingen € 45.299.000 59% 

 
58 Hierbij is aangenomen dat ziekenhuizen en UMC’s in 2023 de elektronische uitwisseling van de BgZ 

en daarmee de baten al deels hebben gerealiseerd zonder de invloed van de Wegiz. Hierdoor ontstaan 

na 2023 nog in 20% van de gevallen baten.  

59 Hierbij is uitgegaan dat de VIPP regeling niet wordt verlengd en dat er geen andere financiële 

regeling komt voor deze instellingen. 

60 Er is 25% van de kosten en subsidie uit VIPP 1 en 2 toegerekend aan de realisatie van de BgZ.  
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Terugverdientijd  

Zoals aangegeven in paragraaf 5.5 zijn de resultaten gekwantificeerd voor scenario 4. 

We gaan in deze paragraaf dan ook alleen in op dit scenario. De terugverdientijd voor de 

kosten voor het realiseren van de BgZ verschilt per type instelling en is bij de overige 

msz-instellingen ook afhankelijk of zij wel of geen subsidie hebben ontvangen. De terug-

verdientijd is berekend op basis van het jaar 2023 (voor de tijdsperiode van de imple-

mentatie zelf verwijzen we naar de groeipaden, zoals beschreven in paragraaf 2.4).   

In onderstaande tabel zijn alle terugverdientijden weergegeven. De gemiddelde waarde 

is de waarde gebaseerd op de uitkomst van het huidige onderzoek. Dit is bepaald door in 

de berekening van de netto contante waarde (NCW) vast te stellen wanneer de NCW even 

hoog is als de initiële investering. De terugverdientijd met subsidie is als alle instellingen 

subsidie zouden hebben ontvangen. De terugverdientijd zonder subsidie is als alle instel-

lingen geen subsidie zouden hebben ontvangen. 

 

Tabel 9. Terugverdientijd kosten per type msz-instelling 

 UMC’s Ziekenhuizen Revalidatiecentra/ 

Radiotherapeutisch 

centrum/ Epilepsie-

instellingen/ Dialy-

secentra 

Overig 

msz groot 

Overig 

msz klein 

Terugverdientijd 

met subsidie 

0,5 jaar 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 2 jaar 

Terugverdientijd 

zonder subsidie 

1 jaar 1,5 jaar 3 jaar 3 jaar 3,5 jaar 

Gemiddeld 0,5 jaar 1 jaar 2 jaar 2,5 jaar 2,5 jaar 

 

Het omslagpunt is voor alle instellingen gezamenlijk is bij 1,5 jaar. Een deel van de in-

stellingen (met name UMC’s en ziekenhuizen) heeft dan al een positieve uitkomst en een 

ander deel van de instellingen (met name de overige msz-instellingen) heeft dan nog een 

negatieve uitkomst. 

5.6 Gevoeligheidsanalyse 

Aan de hand van de gevoeligheidsanalyse bepalen we welke factoren de meeste invloed 

hebben op de kosten en baten van beschreven scenario’s. 

De kosten van de scenario’s zijn met name verbonden aan de nodige investeringen in ICT 

om de elektronische uitwisseling mogelijk te maken, te faciliteren en de hieraan verbon-

den onderhoudskosten. Belangrijk hierbij is dat niet van alle kosten al goede kostenin-

schattingen mogelijk zijn. Hierdoor kunnen deze nog verder toenemen. Deze aanvullende 

investeringen werken ook door in de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. 

Voor de baten van de beide scenario’s geldt dat deze met name afhankelijk zijn van de 

vermindering van de administratieve lasten van de zorgprofessionals. Met name door de 

hoge aantallen verwijzingen en opvragingen bepaalt de tijdswinst voornamelijk de hoogte 

van de baten. Meer concreet: 

 Voor nu is aangenomen dat de verzender als de ontvanger gezamenlijk maximaal 

circa 35 tot 40 minuten tijdswinst (en gemiddeld 21 tot 26 minuten) hebben door de 
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elektronische uitwisseling. Naar mate deze tijdswinst toe- of afneemt nemen de baten 

ook toe of af. Enkele minuten kunnen hier een groot verschil geven. 

 Het is sterk afhankelijk van de wijze waarop de BgZ wordt uitgewisseld door de di-

verse instellingen en de benodigde cultuurverandering hoe groot de baten zijn die in 

de praktijk optreden na inwerkingtreding van de AMvB. Naar mate er meer aandacht 

is voor het goed invoeren en gebruiken van de uitwisseling, kunnen de baten sneller 

worden bereikt. 

 Voor een deel van de organisaties is elektronische uitwisseling onderling al mogelijk. 

Zeker voor de ziekenhuizen en UMC’s zijn hiervoor al mogelijkheden die in de ko-

mende periode verder worden uitgebreid. Aangezien dit lopende ontwikkelingen be-

treft, behoren deze tot de nulsituatie en niet tot de baten van de verplichting van de 

Wegiz. Naar mate deze ontwikkelingen in meer of mindere mate doorzetten en ge-

bruik kan worden gemaakt van deze bestaande mogelijkheden om aan de verplicht te 

voldoen, geven een belangrijke invloed op de uitkomst van de MKBA. 

Omdat aan het behalen van de baten nog verschillende voorwaarden en onzekerheden 

zijn verbonden, is ook de situatie in beeld gebracht als in de praktijk slechts de helft van 

de baten optreden. Dit geeft in alle situaties een positieve netto contante waarde, zoals 

onderstaande tabel laat zien. 

 

Tabel 10. Resultaten scenario 4 bij 50% baten, netto contante waarde (15 jaar) per doelgroep 

Scenario 4 Totaal UMC61 Totaal zieken-

huizen62 

Revalidatie-

centra/ Radio-

therapeutisch 

centrum/ Epi-

lepsie-instel-

lingen/ 

Dialysecen-

tra63 

Overig msz 

groot64 

Overig msz 

klein65 

Kosten totaal 

Eenmalig 

Ombouwen sys-

temen (aanpas-

sen hard- en 

software) 

Overig kosten 

beleid, commu-

nicatie en zorg-

proces 

Kosten infra-

structuur 

 

€ 1.688.500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 17.043.700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 8.635.600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 13.189.500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  € 28.393.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 8 UMC’s. 

62 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 67 ziekenhuizen. 

63 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 15 klinische revalidatiecentra met subsidie 
en 25 zonder, van 5 dialysecentra met subsidie en 2 zonder, van 4 radiotherapeutische centra met 

subsidie en 3 zonder, van 1 epilepsiecentrum met subsidie en 1 zonder.  

64 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 13 overig msz groot groot met subsidie en 

20 zonder. 

65 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 97 overig msz klein (incl. audiologie) met 

subsidie en 198 zonder. 
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Structureel 

Beheer/onder-

houdskosten 

Bewustwording 

en training 

PM 

 

€ 9.178.900  

PM 

 

€ 15.897.900  

PM 

 

€ 2.972.200 

PM 

 

€ 2.508.500 

PM 

 

€ 9.062.100 

Kwantitatieve baten66 

Tijdsbesparing 

verzenden BgZ 

€ 41.260.800 € 169.089.000 € 34.655.900 € 46.927.900 € 126.189.800 

Afweging (Structurele baten en kosten versus de eenmalige lasten) 

Netto contante 

waarde 

€ 30.393.500 € 136.147.400 € 23.048.100 € 31.229.900 € 88.734.100 

 

De terugverdientijd wordt langer als slechts de helft van de baten wordt gerealiseerd. 

Deze verandert het meest bij de categorie ‘overig msz klein’, zie de tabel hieronder: 

 

Tabel 11. Terugverdientijd kosten per type msz-instelling bij 50% baten 

 UMC’s Ziekenhuizen Revalidatiecentra/ 

Radiotherapeutisch 

centrum/ Epilepsie-

instellingen/ Dialy-

secentra 

Overig 

msz groot 

Overig 

msz klein 

Terugverdientijd 

met subsidie 

0,7 jaar 1,4 jaar 2 jaar 2 jaar 3,5 jaar 

Terugverdientijd 

zonder subsidie 

1 jaar 2,5 jaar 6 jaar 5,3 jaar 5,8 jaar 

Gemiddeld 0,7 jaar 1,5 jaar 4,3 jaar 4,7 jaar 5 jaar 

5.7 Netto Contante Waarde 

Om te bepalen of de beschreven waarde een positieve waarde geeft als uitkomst voor de 

MKBA, bepalen we de netto contante waarde. Om dit te bepalen, worden de kosten en 

baten die in de toekomstige jaren teruggerekend naar de huidige waarde. Dit gebeurt 

met behulp van een discontovoet, dit is het ‘rendement’ op de investering. Deze discon-

tovoet is voor maatschappelijke kosten-batenanalyses vastgesteld door de werkgroep 

discontovoet 2020. De discontovoet bestaat uit twee delen, een risicovrij deel en een 

risicopremie. 

 
66 Hierbij is aangenomen dat ziekenhuizen en UMC’s in 2023 de elektronische uitwisseling van de BgZ 

en daarmee de baten al deels hebben gerealiseerd zonder de invloed van de Wegiz. Hierdoor ontstaan 

na 2023 nog in 20% van de gevallen baten.  
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De rente op de bank is op het moment erg laag, waardoor de werkgroep discontovoet 

202067 een risicovrij deel van -1% adviseert, een ‘negatieve rente’68. (Overheids)inves-

teringen zijn echter niet zonder risico. Geldverstrekkers van willen hiervoor worden ge-

compenseerd. Hiervoor wordt gerekend met een rendement 3,25%. De discontovoet is 

hierdoor (3,25-1=) 2,25%. 

 

Rekenvoorbeeld 

Een project wordt gestart in 2021 en kost op dat moment 15.000. Het levert een 

bate van 10.000 op in 2023 en een bate van 10.000 in 2024. Dit betekent dat het 

project in 2021 het volgende waard is: 

 

Investering:     € - 15.000 

Baten 2023: 10.000/(1,0225 x 1,0225) =   € 9.564 

Baten 2024: 10.000/(1,0225 x 1,0225 x 1,0225) = € 9.354 

Totaal:      € 3.918 

 

 

Voor het bepalen van de netto contante waarden gaan we uit van een periode van 15 

jaar. Hierbij sluiten we aan bij wat gebruikelijk is bij MKBA’s voor ICT-projecten van de 

overheid69. Omdat de investeringen zowel vooraf als na 2023 plaats vinden, nemen we 

2023 als startpunt voor de discontoberekening. 

 

 
67 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/10/rapport-werkgroep-discon-

tovoet-2020 

68 Gecorrigeerd voor inflatie. De nominale rente is dus wel licht positief. 

69 ‘Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid’, Koopmans, Van 

Benthem, Hulsker, Spit, Van Zutphen (2019) 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

1. Netto contante waarde van kosten en baten (excl. kosten infrastructuur) 

In de onderstaande tabel geven we een samenvatting van de uitkomsten van de MKBA 

voor scenario 2 en 4 als de baten volledig worden gerealiseerd en aan de voorwaarden 

van betrouwbaarheid, volledige context en een cultuur van eenduidig registreren is vol-

daan. De kosten voor aansluiting op een bepaalde infrastructuur zijn hierin niet opgeno-

men, omdat deze kosten niet bekend zijn en op meerdere uitwisselingen van toepassing 

zijn. Scenario 1 sluit dicht aan bij de nulsituatie waardoor deze niet apart is uitgewerkt 

en scenario 3 is op basis van het onderzoek niet realistisch geacht omdat de voorwaarden 

hiervoor in de praktijk dicht bij scenario 4 liggen. De resultaten van scenario 2 en 4 zijn 

als geheel weergegeven omdat scenario 4 een doorwerking is van scenario 2 zonder extra 

kosten (binnen de uitgangspunten van dit onderzoek) maar wel extra baten. 

 

Tabel 12. Resultaten scenario 4: netto contante waarde (15 jaar) per doelgroep 

Scenario 4 Totaal UMC70 Totaal zieken-

huizen71 

Revalidatie-

centra/ Radio-

therapeutisch 

centrum/ Epi-

lepsie-instel-

lingen/ 

Dialysecen-

tra72 

Overig msz 

groot73 

Overig msz 

klein74 

Kosten totaal 

Eenmalig 

Ombouwen sys-

temen (aanpas-

sen hard- en 

software) 

Overig kosten 

beleid, commu-

nicatie en zorg-

proces 

Kosten infra-

structuur 

 

 

 

€ 1.688.500  

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

€ 17.043.700  

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

€ 8.635.600  

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

€ 13.189.500  

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

  € 28.393.600 

 

 

 

 

 

 

 

PM 

 

 

 

 
70 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 8 UMC’s. 

71 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 67 ziekenhuizen. 

72 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 15 klinische revalidatiecentra met subsidie 
en 25 zonder, van 5 dialysecentra met subsidie en 2 zonder, van 4 radiotherapeutische centra met 

subsidie en 3 zonder, van 1 epilepsiecentrum met subsidie en 1 zonder.  

73 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 13 overig msz groot groot met subsidie en 

20 zonder. 

74 Er is voor het berekenen van de kosten uitgegaan van 97 overig msz klein (incl. audiologie) met 

subsidie en 198 zonder. 
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Structureel 

Beheer/onder-

houdskosten 

Bewustwording 

en training 

€ 9.178.900  € 15.897.900  € 2.972.200 € 2.508.500 € 9.062.100 

Kwalitatieve baten 

Betere kwaliteit 

van zorg 

+ + + + + 

Medische infor-

matie is up-to-

date en/of snel-

ler beschikbaar 

+ + + + + 

Medische data-

analyses moge-

lijk 

+ + + + + 

Kwantitatieve baten75 

Tijdsbesparing 

verzenden BgZ 

€ 82.519.100 € 338.178.000 € 69.311.700 € 93.855.700 € 252.378.900 

Afweging (Structurele baten en kosten versus de eenmalige lasten) 

Netto contante 

waarde 

€ 71.651.700 € 305.236.400 € 57.704.000 € 78.157.700 € 214.923.200 

 

Voor alle doelgroepen geeft scenario 4 een positieve uitkomst. Dit heeft twee oorzaken: 

▪ De initiële en structurele kosten voor dit scenario zijn niet hoger dan in scenario 2. 

Dit komt omdat het voornaamste verschil zit in het verkrijgen van de toestemming 

van de patiënt om de gegevens ook op te kunnen vragen. Omdat deze toestemming 

niet specifiek is voor de BgZ uitwisseling, zijn hiervoor geen kosten opgenomen. 

▪ Doordat ook bij opvragen voordelen kunnen worden behaald bij de gegevensuitwis-

seling zijn er jaarlijks miljoenen extra verwijzingen waarvoor de zorginstellingen kos-

ten kunnen besparen. 

Door de grote hoeveelheid extra verwijzingen waarbij voordelen kunnen worden behaald, 

is het omslagpunt waarop de investeringen zijn terugverdiend ‘slechts’ enkele jaren. Het 

langst duurt dit voor de categorie grote overige msz-instellingen. 

Ook in het geval dat slechts de helft van de baten worden gerealiseerd, geeft scenario 4 

voor alle doelgroepen een positieve uitkomst. De terugverdientijd wordt dan weliswaar 

langer, vooral voor de overig msz-instellingen, maar ook dan zijn de baten hoger dan de 

kosten voor het realiseren van de BgZ. 

 

 

 

 
75 Hierbij is aangenomen dat ziekenhuizen en UMC’s in 2023 de elektronische uitwisseling van de BgZ 

en daarmee de baten al deels hebben gerealiseerd zonder de invloed van de Wegiz. Hierdoor ontstaan 

na 2023 nog in 20% van de gevallen baten.  
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2. De kosten voor aansluiting op de infrastructuur zijn op dit moment nog on-

duidelijk 

Het is nog niet duidelijk hoe de infrastructuur voor het uitwisselen van de BgZ eruit 

komt te zien, maar de verwachting is dat hiervoor aanvullende kosten worden ge-

maakt. Er moeten op dit gebied nog een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. 

Het is daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de kosten voor de aan-

sluiting op de infrastructuur. De kosten die ICT-leveranciers maken en daarna door-

belasten aan de zorginstellingen voor de uitwisseling van de BgZ zijn in sterke mate 

afhankelijk van de infrastructuur die zij gebruiken. Bij instandhouding van meerdere 

infrastructuren zullen ICT-leveranciers kosten maken om de BgZ met alle infrastruc-

turen te kunnen uitwisselen. Op dit moment zijn alleen de kosten voor VIPP 1 en 2 

meegenomen in de berekening. 

3. De kosten voor kleinere msz-instellingen zijn relatief zwaarder dan voor 

grote msz-instellingen en instellingen die betrokken zijn bij eerdere VIPP-

programma’s. 

Kleinere msz-instellingen, zoals kleine klinieken, hebben te maken met beperktere 

budgetten voor ICT-aanpassingen dan grotere msz-instellingen, zoals ziekenhuizen. 

De kosten die zij moeten maken om de BgZ te implementeren en te voldoen aan de 

wettelijke eisen zijn daarmee relatief zwaar voor deze doelgroep. Dit geldt in het bij-

zonder voor de kosten voor de BgZ-infrastructuur. Daarbij wisselen kleinere instellin-

gen op dit moment regionaal nog beperkt informatie uit.  

Instellingen die eerder meegedaan hebben aan de VIPP-programma’s hebben een 

voorsprong bij de implementatie van de elektronische uitwisseling van de BgZ. Dit 

betreft met name (academische) ziekenhuizen. Zij hebben al een deel van de aan-

passingen gerealiseerd en hiervoor subsidie ontvangen, waardoor zij minder kosten 

zelf hoeven te dragen. Omdat kleinere msz-instellingen minder (ICT-)capaciteit be-

schikbaar hebben, is het voor deze doelgroep lastiger om actief mee te doen aan deze 

subsidieprogramma’s en zullen zij de volledige implementatiekosten nog moeten ma-

ken.  

4. Om de baten van de BgZ te realiseren, is standaardisatie vereist 

Als de BgZ alleen elektronisch wordt verzonden zonder een vaste eenheid van taal en 

techniek (scenario 1) is dit vergelijkbaar met de huidige situatie en het nulalternatief. 

Om uniformiteit en de voordelen van de BgZ te realiseren, zoals betere kwaliteit van 

zorg en vermindering van administratieve lasten, is het nodig dat de informatie vol-

gens een vaste eenheid van taal en techniek wordt uitgewisseld (zowel bij verzending 

als bij opvraging). Dit brengt in de beginfase hogere kosten met zich mee, maar zal 

op de lange termijn leiden tot een efficiënter zorgproces, vermindering van admini-

stratieve lasten en een betere kwaliteit van zorg.  

5. Het succes van de BgZ hangt mede af van een juist gebruik van de BgZ  

Een juist gebruik van de BgZ en het juist invullen van de BgZ-bouwstenen (zibs) is 

nodig om de verwachte tijdswinst bij zorgverleners te realiseren. Op deze wijze is 

medische informatie eenduidig en snel te interpreteren en worden onnodige aanvul-

lende diagnoses voorkomen. Dit vereist wel een cultuurverandering. Dit vraagt om 

tijd en inspanning van alle partijen, zowel van zorginstellingen als ICT-leveranciers 

als het ministerie van VWS, voor continue aandacht voor uniform registreren. Het 

vraagt om een faciliterende rol vanuit het ministerie van VWS om eenduidig registratie 

bij medici en ICT-specialisten onder de aandacht te brengen, juist in de jaren nadat 

de BgZ technisch is gerealiseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van (herhaal)trainingen en 

communicatie over het juiste taalgebruik in de BgZ. Het doorbreken van de oude 

cultuur en het inzetten van een nieuwe cultuur, vraagt om een gedragsverandering 

van iedereen. Het is daarom belangrijk om regelmatig aandacht te besteden aan het 



 

 

 

 

 

  MKBA Basisgegevensset Zorg (BgZ) 41 

uniform invullen van de BgZ, zodat de nieuwe werkwijze door iedereen wordt over-

genomen. 

6.2 Aanbevelingen 

1. Wij bevelen aan om te zorgen dat scenario 2 en 4, gestandaardiseerd ver-

zenden en opvragen van de BgZ, te implementeren 

De scenario’s 2 en 4 hebben gezamenlijk een positieve netto contante waarde. Door 

de grote hoeveelheid extra behandelingen met en zonder verwijzigingen waarin voor-

delen kunnen worden bereikt, zijn ook de baten veel groter. 

Om dit te realiseren is het belangrijk dat de patiënten toestemming geven om deze 

gegevens te kunnen opvragen. Dit is niet alleen van belang voor de gegevensuitwis-

seling van de BgZ maar ook voor de andere uitwisselingen van de Wegiz. 

 

2. Leg zoveel mogelijk gemeenschappelijk voorzieningen vast, waarop de elek-

tronische uitwisseling van de BgZ kan aansluiten. 

Dit betreft allereerst de vastlegging van een landelijke gemeenschappelijke infrastruc-

tuur. De infrastructuur bepaalt in sterke mate de kosten die ICT-leveranciers en daar-

mee zorginstellingen zullen maken. Het is ook belangrijk om deze keuze tijdig vast te 

leggen, zodat ICT-leveranciers (en in het verlengde daarvan msz-instellingen) duide-

lijkheid hebben en voldoende tijd hebben om ICT-diensten te ontwikkelen voor de 

BgZ en de implementatie tijdig kunnen starten. Het is aan te bevelen om de keuze 

voor de infrastructuur zoveel mogelijk te laten aansluiten op de eisen voor reeds be-

staande gegevensuitwisselingen, zoals de afspraken in het Twiin en het Medmij-af-

sprakenstelsel. Houd hierbij rekening met eventuele uitbreiding van de doelgroep. In 

de toekomst zou uitwisseling van medische informatie met bijvoorbeeld huisartsen 

ook op de vastgestelde infrastructuur kunnen plaatsvinden. 

Leg ook andere landelijke gemeenschappelijke voorzieningen landelijk vast, zoals 

voorzieningen voor het geven van toestemming van patiënten, identificatie en auto-

risatie en een landelijk adresboek. Hiermee bedoelen we in ieder geval dat er eendui-

dige afspraken worden gemaakt. Eén landelijke voorziening zou echter de voorkeur 

hebben vanuit het oogpunt van de kosten. Al deze voorzieningen kunnen voor meer-

dere doeleinden worden gebruikt (kosten zijn daarom slechts deels toe te rekenen 

aan de BgZ) en dragen bij verdere uniformering van standaardisatie van de zorg ICT.  

3. Hanteer één versie van de Informatiestandaard BgZ 

Op dit moment zijn er twee versies van de Informatiestandaard BgZ die ICT-leveran-

ciers allebei moeten onderhouden om al hun klanten te bedienen: de BgZ 2017 en de 

BgZ 2020. Hierdoor maken ICT-leveranciers hogere kosten dan strikt noodzakelijk is. 

Kies daarom voor één versie van de Informatiestandaard BgZ en houd die als stan-

daard aan. Dit voorkomt dat uiteindelijk de klant en maatschappij met (onnodige) 

extra kosten worden geconfronteerd. 

4. Trek voldoende tijd uit voor kleine msz-instellingen 

Houdt rekening met zorginstellingen die nog niet betrokken zijn bij de BgZ. Dit betreft 

met name de kleinere zorginstellingen. Zij hebben te maken met beperkte ICT-bud-

getten en capaciteit en zijn op dit moment nog beperkt betrokken bij de implementatie 

van de BgZ via de subsidieprogramma’s. Ga na of voor deze doelgroepen extra on-

dersteuning vereist is, bijvoorbeeld door een langer tijdspad te hanteren voor elek-

tronische gegevensuitwisseling van de BgZ of ondersteuning in de kosten voor de 
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BgZ. Zorg ook voor een toegankelijke infrastructuren waarop kleine msz-instellingen 

kunnen aansluiten.  

5. Doe vervolgonderzoek naar de baten na inwerkingtreding AMvB 

Om draagvlak te creëren is het belangrijk dat er een duidelijk beeld is van wat de 

uitwisseling van de BgZ de stakeholders oplevert. De hogere kwaliteit van de zorg en 

lagere administratieve lasten bieden mogelijkerwijs op de lange termijn tegenwicht 

tegen de benodigde investeringen. Deze Quick Scan MKBA geeft een indicatie van de 

tijdsbesparing. Het is sterk afhankelijk van de wijze waarop de BgZ wordt uitgewisseld 

door de diverse instellingen76 en de benodigde cultuurverandering hoe groot de baten 

zijn die in de praktijk optreden na inwerkingtreding van de AMvB.   

 
76 Hierin zijn variaties denkbaar tussen instellingen en ook tussen afdelingen.  
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Bijlagen bij rapportage: 
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I Methodiek MKBA 

Landelijke methodieken MKBA 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van landelijke erkende methodieken voor MKBA’s en 

is rekening gehouden met de ICT-component. Dit betekent concreet dat wij gebruik heb-

ben gemaakt van de volgende handleidingen: 

 MKBA-Werkwijzer Digitale Overheid77 (de methodiek van de MKBA zoals wij deze uit-

voeren staat in de basis hier beschreven) 

 Handreiking MKBA78 

 MKBA in het sociale domein79 

Quick Scan MKBA 

In dit onderzoek is de methodiek van de Quick Scan MKBA80 toegepast, waarbij de bo-

venstaande methodieken zijn gecombineerd en is in een relatief beperkte tijd inzicht ver-

kregen in de voornaamste effecten van de 2 toepassingen van de BgZ met elk 2 mogelijk 

te volgen sporen. De uitvoering van een MKBA kent de onderstaande stappen. 

Figuur 7. Stappen in de MKBA 

 

In een volledige MKBA resulteren deze stappen in een gedetailleerde gekwantificeerde 

weergave van de kosten en baten zodat de verschillende alternatieven tegen elkaar en 

tegen het nul-alternatief kunnen worden afgewogen. De Quick Scan MKBA doorloopt de-

zelfde stappen, maar gaat uit van een beperkte hoeveelheid gegevens en geeft daarom 

alleen de voornaamste effecten en een meer globaal gekwantificeerd beeld. Op basis van 

deze Quick Scan MKBA kunnen onderwerpen worden geïdentificeerd waarvoor nader on-

derzoek nodig is. 

 
77  ‘Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid’, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019. 

78 ‘Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Handreiking voor be-

leidsmakers’, Rijksoverheid, 2012.  

79 ‘Werken aan maatschappelijk rendement’ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2011. 

80 ‘Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid’, Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019, ‘Een kennismaking met de maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA)’, Rijksoverheid, 2012 en ‘Werken aan maatschappelijk rendement’ Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2011. 

Modules en stappen van een MKBA

Module 1. Effecten in beeld Module 2. Naar een MKBA

Probleemanalyse1

Vaststellen nul-alternatief2

Vaststellen projectalternatieven3

Bepalen kosten4

Effecten identificeren5a

Monetariseren van effecten6

Opstellen overzicht kosten en baten7

Varianten- en risico-analyse8

Resultaten presenteren9

Effecten kwantificeren5b
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II Verslag effectenarena 

1 Activiteiten 

Overheid 

 Wettelijk vastleggen dat BgZ-informatie uitgewisseld wordt volgens de Informatie-

standaard BgZ van Nictiz. 

 Vastleggen dat informatie gestructureerd en volgens een van tevoren gedefinieerd 

protocol wordt uitgewisseld. 

 Vaststellen van technische standaarden. 

 Vaststellen van autorisatierichtlijnen. 

 Helder uitwerken van use cases. 

 

Nictiz 

 Vaststellen van een Informatiestandaard voor de BgZ en deze bij nieuwe ontwikkelin-

gen updaten. 

 

ICT-leveranciers 

 Het maken van de vertaalslag van use cases naar ICT-toepassingen. 

 Technisch inbouwen van de Informatiestandaard BgZ in de zorgsystemen 

 Het toekomstbestendig maken van zorgsystemen zodat deze ook in de toekomst te 

gebruiken zijn.  

 Het ontwikkelen van voldoende capaciteit om de BgZ als naslagwerk te kunnen tonen 

in samenhang met het eigen patiëntdossier. 

 Het realiseren van eenheid van taal binnen de verschillende wijzen van uitwisseling, 

dit vertalen naar technische standaarden die op elkaar aansluiten en die aansluiten 

bij de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Maak zo nodig een keuze voor een taal-

eenheid die het meeste waarde toevoegt voor zorgverleners. 

 Optioneel: een BgZ vanuit een externe bron wordt visueel getoond in het EPD en 

indien noodzakelijk overgenomen. 

 

Zorginstellingen 

 Tijd van ICT-medewerkers beschikbaar stellen voor de inrichting van de systemen en 

de (technische) implementatie van de BgZ. 

 Tijd van artsen en medisch specialisten beschikbaar stellen om de juistheid van de 

(overgenomen) medische informatie in de BgZ te controleren. Deze stap moet ook 

worden ingebouwd in het werkproces. 

 Msz-instellingen moeten beleid opstellen, waarin zij vaststellen welke gegevens zij in 

welke use case willen inzien dan wel overnemen. 

 Msz-instellingen moeten heldere procesafspraken maken over het verzenden en ont-

vangen van de BgZ, zodat zorgverleners de BgZ op de juiste manier toepassen. 
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2 Resultaten 

 ICT-systemen zijn geïntegreerd met de BgZ-applicatie.  

 De BgZ is werkend voor de toepassingen verzenden en opvragen van de BgZ door 

zorgverlener binnen de msz.  

 De BgZ is de wettelijke verplichte standaard om medische informatie gestandaardi-

seerd binnen de msz uit te wisselen. 

 Beoogd resultaat: alle zorgaanbieders gebruiken actief de BgZ binnen hun primaire 

processen - zowel aan de verwijzende als aan de ontvangende kant. 

 

3 Investeerders 

 Inhoudsdeskundigen uit het zorgveld 

Deze investeerders moeten input leveren om tot de inhoudelijk juiste gegevensset te 

komen, zoals het bepalen van de informatie die gestandaardiseerd via de BgZ moet 

worden uitgewisseld.  

 Nictiz 

Deze investeerder moet input leveren om tot de inhoudelijk juiste gegevensset te 

komen en de uitwisselingsmethode vast te stellen. 

 ICT-leveranciers BgZ 

Deze investeerders moeten tijd en geld steken in de ontwikkeling van de applicatie 

voor de BgZ en de verdere uitrol (o.a. implementatie, realiseren interoperabiliteit met 

andere leveranciers van klinische systemen). 

 Overige ICT-leveranciers (o.a. EPD-leveranciers) 

Deze investeerders zullen tijd en geld moeten steken in de aansluiting op de applicatie 

voor de BgZ. 

 Medisch-specialistische zorginstellingen 

Deze investeerders zullen tijd en geld moeten steken in de implementatie van de BgZ, 

inclusief eventuele organisatieverandering. 

 Ministerie van VWS en beroeps-/brancheorganisaties 

Deze investeerders moeten input leveren om de BgZ wettelijk verplicht, aansluitend 

bij de stand van het veld, volgens een vaste eenheid van taal en techniek te laten 

verlopen.  

 

4 Effecten 

ICT-technische effecten 

Direct effect 

 Standaardisatie en eenduidige registratie. 

 Onbedoeld effect: zelfbouwers en kleine leveranciers krijgen te maken met relatief 

hoge kosten, omdat koppelvlakken moeten worden aangepast en de backend opnieuw 

moet worden ingericht.  

 Onbedoeld effect: de BgZ zal een positief effect hebben op het gebruik van generieke 

voorzieningen als Mitz en Zorg-AB en op de gegevensuitwisseling met PGO's. 

 

Indirect effect 
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 BgZ kan een stimulans/versneller zijn voor gegevensuitwisseling op basis van andere 

informatiestandaarden en op basis van resources (bijvoorbeeld FHIR). 

 Er zullen mogelijk opportunistische partijen opkomen die de BgZ ‘hap-snap’ willen 

aanleveren tegen veel geld. 

 Uitwisselingssysteem(US)-leveranciers zullen belangrijker worden in het landschap. 

 De BgZ legt een belangrijke basis voor de gegevensuitwisseling, ook voor andere use 

cases.  

 Er zijn mogelijk voordelen voor de backend van het zorgproces. Voordelen zijn bij-

voorbeeld de beperking van de administratieve lasten, het soepeler verlopen van ver-

wijzingen, eenduidige informatieverwerking en mogelijkheden om makkelijker over te 

stappen van leverancier als informatie gestandaardiseerd is. 

 BgZ is landelijk koploper door verplichte gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en 

standaardisatie. 

 Mogelijke invloed van msz-instellingen op verdere ontwikkeling van het uitwisselings-

systeem-landschap én standaardzetters. De kans bestaat dat de toegang door stan-

daardzetters wordt beperkt vanwege de kosten en/of een beperkt aantal leveranciers. 

 

Cultureel/organisatorische effecten 

Direct effect 

 Onbedoeld effect: mogelijke verlaging van de registratielast door hergebruik van ge-

gevens (effect afhankelijk van inrichting EPD en gemaakte proces- en informatieaf-

spraken). 

 Onbedoeld effect: artsen zullen hun zorginhoudelijke werkwijze moeten veranderen 

en leren omgaan met nieuwe mogelijkheden.  

 Onbedoeld effect: preoccupatie voor de BgZ waardoor andere noodzakelijke informa-

tie-elementen en daarmee het doel van goede zorg verlenen uit het oog worden ver-

loren.  

 Verbeteren van dossiervoering, omdat patiënt inzage in medisch dossier heeft en 

daarom kan corrigeren. 

 Voorkomen van dubbele diagnoses.  

 Betere patiëntveiligheid 

 Onbedoeld effect: het is moeilijk om in een multidisciplinaire omgeving delen van het 

dossier, die onderdeel zijn van de BgZ, af te schermen. 

 Tijdswinst voor zorgverleners. 

 Er is een basiskwaliteit van het medisch dossier. De medische basisgegevens zijn van 

elke patiënt beschikbaar en correct. 

 Medische data zijn bekend bij zorgverleners. 

 

Indirect effect 

 Focus wordt verlegd van administratie naar communicatie met de patiënt. 

 Maximale uitwisselbaarheid, omdat iedereen dezelfde standaard gebruikt. 

 Vermindering van administratieve lasten 

 Mogelijk geen of weinig effect op de kwaliteit van zorg. 

 Uitwisseling BgZ zorgt voor beschikbaarheid van uniforme gegevens die herbruikbaar 

zijn in andere msz-processen. 
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Financiële effecten 

Direct effect 

 Kostenbesparing voor met name grotere msz-instellingen. 

 Onbedoeld effect: kostenverhoging voor met name kleinere msz-instellingen. 

 Verbeterde efficiency voor met name grotere msz-instellingen, vanwege de beoogde 

standaardisatie. 

 Minder tijdverlies bij zorgverleners. 

 Mogelijke toekomstige besparingen door bijvoorbeeld het switchen van EPD te ver-

eenvoudigen, minder use cases te gebruiken en minder handmatig werk bij de gege-

vensoverdracht. 

 Kosten vanuit leveranciers zullen (tijdelijk?) stijgen. 

 

Overige effecten 

Indirect effect 

 Er ontstaat mogelijk een verwachtingspatroon, ook richting partners buiten de msz.  

 Er sprake kan zijn van een spill-over effect. Verwijzingen van huisartsen vallen niet 

binnen de scope van de BgZ, maar komen wel vaak voor. Door de verplichting van de 

BgZ zullen huisartsen mogelijk ook moeten investeren in de gestandaardiseerde elek-

tronische gegevensuitwisseling. 

 

5 Incasseerders 

Baten 

 Patiënten 

Patiënten krijgen kwalitatief betere zorg. 

 Zorgverleners 

Zorgverleners hebben minder administratieve lasten en daardoor meer tijd voor goede 

zorg. 

 Zorgverzekeraars  

De BgZ verhoogt de efficiëntie in zorgprocessen, verlaagt kosten en verhoogt de kwaliteit 

van data en zorg. Dit heeft invloed op de hoogte van de zorgkosten. 

 Medisch-specialistische zorginstellingen 

De efficiency van de zorginstellingen verbeterd door standaardisatie van de gegevensuit-

wisseling.  

 ICT-leveranciers 

ICT-leveranciers verdienen geld aan de verkoop van hun ICT-producten en diensten om-

trent de BgZ. 

 Nictiz 

Nictiz stelt de informatiestandaarden vast en heeft daardoor invloed op toekomstige ont-

wikkelingen. Zij zullen als organisatie meer taken krijgen, meer financiering vragen en er 

zullen meer partijen lobbyen bij Nictiz. 

 Kwaliteitsinstanties 

Kwaliteitsinstanties krijgen op termijn nieuwe taken om de naleving van de verplichte 

gestandaardiseerde BgZ te toetsen. 
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Lasten 

 Zorginstellingen 

Zorginstellingen moeten tijd steken in het implementeren en up-to-date houden van de 

BgZ. Dit heeft onder andere gevolgen voor de ICT-afdelingen van de zorginstellingen 

omdat zij een grote rol spelen in de implementatie van de BgZ. Daarnaast moeten zorg-

instellingen geld steken in het implementeren en up-to-date houden van de BgZ. Ver-

wacht wordt dat met name de kleinere msz-instellingen relatief meer investeren dan dat 

het hen oplevert. 

 Zorgverleners 

Zorgverleners ervaren hogere administratieve lasten als sprake is van een gebrekkige 

inrichting van de BgZ. Daarnaast moeten ze tijd investeren in het aanpassen aan de 

nieuwe werkwijze. 

 Ministerie van VWS 

Het ministerie van VWS moet tijd beschikbaar stellen voor het ondersteunen van sta-

keholders en het beantwoorden van vragen tijdens de implementatiefase. Daarnaast 

moeten ze tijd en geld beschikbaar stellen voor het up-to-date houden van de wetgeving 

en AMvB’s. 

 



 

 

 

  50 Sira Consulting B.V. 

III Subsidie BgZ VIPP 5  

Medisch specialistische instellingen die meedoen met het VIPP 5-programma ontvangen 

voor module 3 subsidie. Om het subsidiebedrag te bepalen, zijn de kosten die instellingen 

voor de implementatie van de BgZ maken in kaart gebracht. In onderstaande tabel is per 

msz-instelling weergegeven wat de totale kosten, subsidiebedragen en resterende kosten 

zijn.  

N.B. Hierbij zijn de kosteninschattingen van de instellingen gebruikt om de kosten per 

instelling te bepalen.  

 

Tabel 13. Subsidie VIPP 5 module 3 per type msz-instelling81 

Instellingscatego-

rie 

Kosten per instel-

ling 

Subsidie VIPP 5 

module 3 

Resterende kos-

ten 

UMC’s € 542.280 € 205.000 € 337.280 

Ziekenhuizen € 346.716 € 170.000 € 176.716 

Klinische revalida-

tiecentra 

€ 70.599 € 120.000 € 082 

Dialysecentra € 224.396 € 65.000 € 159.396 

Radiotherapeutische 

centra 

€ 224.396 € 65.000 € 159.396 

Epilepsiecentra € 286.570 € 100.000 € 186.570 

Restcategorie: groot € 334.170 € 140.000 € 194.170 

Restcategorie: klein 

(incl. audiologie) 

€ 87.325 € 52.000 € 35.325 

 

Met het VIPP-5 programma wordt in de periode 2020-2023 gewerkt aan informatie-uit-

wisseling voor ziekenhuizen, UMC’s en overige msz-instellingen. Voor de gehele VIPP-5 

subsidie is in totaal 75 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over de jaren 2020, 

2021 en 2022 (3 X 25 miljoen) en gesplitst in drie modules:  

 Module 1: Digitale informatie-uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgeving 

(PGO): BgZ conform MedMij en correspondentie  

 Module 2: Informatie-uitwisseling met PGO. Patiënt kan informatie terugzenden rich-

ting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer): vragenlijsten en e-health 

 
81 ‘Bekostigingsmodel VIPP-5 voor instellingen van medisch specialistische zorg’ (D&A, 2019) en 

Staatscourant, Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt 

en Professional MSZ en audiologische centra, link. 

82 Onduidelijk waardoor subsidie hoger is dan geschatte kosten. Aangenomen is dat niet meer dan de 

geschatte kosten is vergoed. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html#d17e867
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 Module 3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen: BgZ en corresponden-

tie83 Met name deze module is relevant. Het totale subsidiebedrag wat naar schatting 

wordt besteed aan module 3 is ongeveer € 23.652.000, wat wordt verdeeld over de 

drie jaren. 

 
83 Informatieberaad, VIPP-programma’s, link.  

https://www.informatieberaadzorg.nl/programmas-en-projecten/vipps

