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Samenvatting 

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het via algemene 

maatregelen van bestuur (AMvB’s) mogelijk om gegevensuitwisselingen te verplichten. De Wegiz 

regelt alleen hoe gegevens moeten worden uitgewisseld.  

De Wegiz is daarmee een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen 

die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Een gegevensuitwisseling wordt via een algemene 

maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen als een wettelijke verplichting.  

Om de vereisten voor de uitwisseling eenduidig vast te leggen verwijst de AMvB naar 
kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm verwijst vervolgens mogelijk naar een 
informatiestandaard. 
 

In zes hoofdstukken geeft deze handreiking uitleg over de inhoud van de AMvB, 

kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en de norm en de samenhang daartussen. 

Deze gaat niet in op de ontwikkeling van een standaard of norm zelf want daarover is er bij de 

betrokken organisaties uitgebreide documentatie beschikbaar. Het beoogt een praktisch document 

en startpunt te zijn voor werkgroepen die zich bezig (gaan) houden met de ontwikkeling van een 

standaard of norm die betrokken is bij een AMvB. De handreiking geeft weer hoe standaarden en 

normen door Wegiz met elkaar verbonden worden. 

 

 

Leden van de expertgroep 

NEN Mirjam van der Gugten  

Shirin Golyardi 

Nictiz     Niels Caro 

     Hernany Silva Costa Melo  

Ministerie van VWS   Ulco de Boer 

     Monica Schagen 

     Zeynep Yildiz 

Zorginstituut Nederland René Hietkamp  

Elly Kampert   

U kunt in contact komen met de expertgroep via gegevensuitwisseling@minvws.nl    

  

mailto:gegevensuitwisseling@minvws.nl


 

3 

 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ............................................................................................................................ 4 

1 Over verplichte elektronische gegevensuitwisseling .............................................................. 6 

2 Standaarden, normen en AMvB: de samenhang ................................................................... 7 

3 Basiscomponenten voor een AMvB onder de Wegiz ............................................................... 8 

4 De kwaliteitsstandaard ...................................................................................................... 9 

5 De informatiestandaard ................................................................................................... 11 

6 De NEN-norm ................................................................................................................ 13 

 

 

 

  



 

4 

 

Inleiding 
 
Steeds meer patiënten / cliënten ontvangen zorg uit verschillende domeinen en regio’s, 
en van diverse zorgverleners en zorgaanbieders. Om goede zorg te verlenen, neemt het 
belang en de toegevoegde waarde van gegevensuitwisseling in de zorg toe. 
Beschikbaarheid van de juiste gegevens op de juiste plaats en op het juiste moment is 
onmisbaar voor goede zorg. 

 
De wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat regelen dat zorgverleners 

gegevens verplicht elektronisch gaan uitwisselen en volgens welke afspraken de uitwisseling moet 

verlopen. De wettelijke verplichting kan verlopen via twee sporen. 

 

Spoor 1 en spoor 2 

In spoor 1 is er alleen een wettelijke verplichting om gegevens uit te wisselen via een 

elektronische infrastructuur. Uitwisseling via bijvoorbeeld fax, dvd of usb is dan niet meer 

toegestaan. In spoor 2 is het niet alleen verplicht om elektronisch, maar ook gestandaardiseerd uit 

te wisselen. Dit op basis van een norm en certificering van softwareproducten die gebruikt worden 

voor de uitwisseling.  

 

 
 

In deze handreiking gaat het specifiek over de kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en 

NEN-normen die betrekking hebben op een aangewezen gegevensuitwisseling in spoor 2. 

 
Afspraken eenduidig vastleggen 

De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die 
verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. Dat gebeurt met een algemene maatregel van 
bestuur. Om afspraken aan de vereisten voor de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de 
AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens mogelijk weer 
verwijzen naar een informatiestandaard. 

 
Daarom is het van belang dat duidelijk is waar de standaarden en normen aan moeten voldoen. Ze 

moeten immers geschikt zijn om vanuit de AMvB naar te verwijzen.  

 

Over de expertgroep 

De samenhang tussen kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en NEN-normen is complex. 

Om ervoor te zorgen dat het geheel werkbaar is voor uitvoering van de wet, is een expertgroep 

opgericht. De groep bestaat uit een vertegenwoordiging van het ministerie van VWS, NEN, Nictiz 
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en Zorginstituut Nederland. De leden hebben in de afgelopen periode de uitgangspunten 

onderzocht op basis van de hieronder vermelde vragen en deze handreiking opgesteld. We doen 

dit om de onderlinge verbondenheid door Wegiz te beschrijven en daarmee werkgroepen die een 

standaard of norm ontwikkelen een uitgangssituatie mee te geven.  

 

Over deze handreiking 

Dit document is vooral een praktisch document. Het heeft geen juridische of officiële status. De 

expertgroep beoogt een startpunt te geven. Van daaruit worden de haalbaarheid en 

toepasbaarheid van de uitgangspunten in de praktijk duidelijk. De expertgroep volgt 

ontwikkelingen op de voet en doet zo nodig aanpassingen aan de handreiking. Opmerkingen of 

vragen over de handreiking kunnen gesteld worden via gegevensuitwisseling@minvws.nl. 

 

Wat vindt u in dit document? 

We diepen deze vragen uit: 

• Waar moet een kwaliteitsstandaard aan voldoen, om naar te kunnen verwijzen in 

een AMvB?  

De kwaliteitsstandaard moet in ieder geval de elementen bevatten: welke informatie, tussen 

wie, en in welke situatie wordt uitgewisseld. Hierna wordt dit aangeduid als het ‘wat’. 

• Hoe verhouden de kwaliteitsstandaard en informatiestandaard zich tot de Wegiz? 

De kwaliteitsstandaard beschrijft de informatie die noodzakelijk is voor goede zorg en bij 

uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. De informatiestandaard beschrijft hoe die 

informatie wordt vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. 

• Hoe verwijst de AMvB in een spoor 2-aanwijzing naar de NEN-norm, wat staat er dan 

in de AMvB?  

De AMvB wijst een norm of deel van een norm aan. Daarin staan de technische eisen 

beschreven voor de betreffende gegevensuitwisseling. 

• Wat moet er in een NEN-norm staan?  

De NEN-norm beschrijft de eisen aan de taal en techniek voor systemen en voor zorgverleners 

die verplicht worden om gecertificeerde systemen te gebruiken.  

• Wanneer en hoe verwijzen NEN-normen naar de kwaliteitsstandaard (of wettelijke 

regeling) en naar de informatiestandaard?  

Het uitgangspunt is dat NEN-normen verwijzen naar de kwaliteitsstandaard voor het ‘wat’. Het 

kan ook zijn dat de NEN-norm verwijst naar een wettelijke regeling. Dan wordt het ‘wat’ daar 

beschreven in plaats van in de kwaliteitsstandaard. Om het ‘hoe’ te detailleren kan de NEN-

norm ook verwijzen naar de informatiestandaard, naar een technische afspraak (NTA) of 

beiden.  

  

mailto:gegevensuitwisseling@minvws.nl
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1 Over verplichte elektronische gegevensuitwisseling  
 
Elektronische gegevensuitwisseling is belangrijk om goede zorg te leveren. Een 
zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er 
speelt. En welke behandeling een cliënt / patiënt eerder heeft gehad. Als zorgverleners 
gegevens elektronisch uitwisselen, gaat informatie voor de behandeling en zorg van 
patiënten sneller. En er is minder kans op fouten.  

 
De computers van zorgverleners moeten elkaar wel begrijpen. Hiervoor zijn goede afspraken 
tussen partijen nodig. De overheid werkt aan een wet. De Wet elektronische gegevensuitwisseling 
in de zorg: de Wegiz. In de wet wordt verwezen naar kwaliteitsstandaarden en normen. En vanuit 
de normen wordt verwezen naar standaarden.  
 
In kwaliteitsstandaarden maken zorgverleners, patiënten en verzekeraars afspraken over wat 

goede zorg is. En welke informatie wanneer moet worden uitgewisseld. Kwaliteitsstandaarden 
worden getoetst door Zorginstituut Nederland. Ze worden gepubliceerd in het Openbaar Register, 

dat het Zorginstituut beheert.  
 
In normen staan de eisen voor taal en techniek waaraan de systemen en ict-leveranciers moeten 
voldoen. En eisen voor zorgaanbieders. Ze worden ontwikkeld door onder andere zorgaanbieders, 
patiënten vertegenwoordiging en ict-leveranciers. NEN borgt de aansluiting bij Europese en 

internationale normen.  
 
Vanuit normen wordt verwezen naar standaarden, zoals bijvoorbeeld informatiestandaarden van 
Nictiz. Deze worden opgesteld met partners in de zorg en bestaan uit afspraken die regelen dat 
informatie met de juiste kwaliteit wordt vastgelegd, opgevraagd en gedeeld. Kwaliteitsstandaarden 
worden hierbij als uitgangspunt genomen.  

 
NEN, Zorginstituut Nederland en Nictiz werken nauw samen. Want alleen als 
kwaliteitsstandaarden, normen en informatiestandaarden goed op elkaar aansluiten, krijgen 
zorgverleners de juiste informatie op het juiste moment en de juiste plek. En krijgen patiënten de 
juiste zorg!  

 
Animatie 

In deze animatie van de vier partijen ziet u hoe de Wegiz, kwaliteitsstandaarden, 
informatiestandaarden en NEN-normen met elkaar samenhangen. 
 

 
  

https://vimeo.com/657736440?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=95135359
https://vimeo.com/657736440?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=95135359
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2 Standaarden, normen en AMvB: de samenhang 
 
Door de Wegiz ontstaat een samenhang van verwijzingen naar standaarden en normen 
die noodzakelijk zijn om gegevensuitwisselingen via een AMvB te kunnen verplichten. In 
de afbeelding ziet u de complete samenhang. 
 

  
 

Welke gegevens zorgverleners verplicht gaan uitwisselen, bepalen de zorgverleners zelf. Deze 
gegevens staan beschreven in de kwaliteitsstandaard. Organisaties van zorgverleners, cliënten en 
patiënten, en verzekeraars stellen deze gezamenlijk op. 
 
Het zorgveld dient bij het ministerie van VWS een verzoek in voor verplichte elektronische 
uitwisseling van een bepaalde gegevensuitwisseling. Het ministerie kan zelf ook een 
gegevensuitwisseling aanwijzen. Om een gegevensuitwisseling onder de Wegiz aan te wijzen, is 

een AMvB (wetgeving) nodig. 
 
Als alleen bepaald is dát zorgverleners gegevens verplicht elektronisch gaan uitwisselen, dan 
noemen we dat een ‘spoor 1-verplichting’. Dan zijn er geen eisen gesteld aan de 
informatiesystemen die zij daarvoor gebruiken. Is het noodzakelijk dat er gestandaardiseerde of 
genormeerde eisen worden gesteld aan ‘hoe’ zorgverleners gegevens gaan uitwisselen, dan moet 

een NEN-norm ontwikkeld worden. Dat noemen we een ‘spoor 2-verplichting.  

 
Toelichting van onderdelen 
 
De kwaliteitsstandaard geeft aan wat zorgverleners verstaan onder ‘goede zorg’, en wie op welk 
moment welke gegevens vastlegt, uitwisselt of gebruikt om goede zorg te kunnen garanderen. Het 
is ook mogelijk dat in wetgeving beschreven staat welke gegevens uitgewisseld dienen te worden. 

Welke gegevens worden uitgewisseld noemen we het ‘wat’. 
 
De AMvB verwijst naar een kwaliteitsstandaard (of wetgeving) en in geval van een spoor 2-
verplichting naar de NEN-norm of relevante onderdelen daaruit. Een gegevensuitwisseling komt 
enkel in aanmerking voor een AMvB onder de Wegiz als er een kwaliteitstandaard en in geval van 
een spoor 2-verplichting een NEN-norm is ontwikkeld.  
 

Een informatiestandaard bevat de afspraken hoe de gegevens uit het zorgproces geregistreerd 
en uitgewisseld moeten worden door de informatiesystemen, zodat zorgaanbieder A en B dezelfde 

gegevens kunnen gebruiken en dezelfde taal spreken en dezelfde terminologie gebruiken. 
 
De NEN-norm beschrijft de eisen aan de taal en techniek voor systemen en voor zorgverleners 
die verplicht worden om gecertificeerde systemen te gebruiken. De norm kan hierbij verwijzen 
naar de informatiestandaard. 
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3 Basiscomponenten voor een AMvB onder de Wegiz 
 

Essentieel is dat zorgverleners beschikken over adequate, actuele en uniforme gegevens 

over de cliënt / patiënt op de juiste plek op het juiste moment. Dat vraagt om duidelijke 

afspraken: welke gegevens wisselen zorgverleners uit tussen wie en in welke situaties? 

De Wegiz en bijbehorende AMvB’s, als wettelijke verplichting voor een 

gegevensuitwisseling, hebben als doel het zorgveld te ondersteunen in het spreken van 

dezelfde taal en gebruikte techniek. 

De Wegiz regelt hoé zorgverleners gegevens uitwisselen – namelijk verplicht elektronisch – en 

volgens welke afspraken de uitwisseling moet verlopen. De Wegiz bepaalt nooit óf er informatie 

mag worden uitgewisseld. Dat laatste bepalen bijvoorbeeld wetten zoals WGBO, AVG of Wabpvz. 

De Wegiz bepaalt ook niet wélke gegevens zorgverleners moeten uitwisselen. Dat staat in de 

kwaliteitsstandaard en is soms vastgelegd in wetgeving, zoals bijvoorbeeld het Besluit publieke 

gezondheid. 

Om te kunnen verplichten dat zorgverleners gegevens elektronisch uit gaan wisselen, is het 

noodzakelijk dat er een kwaliteitsstandaard (of wet- en regelgeving) is om naar te verwijzen. 

Daarin staat welke gegevens er tussen wie worden uitgewisseld en in welke situaties: het ‘wat’. 

Het ‘wat’ dient zo beschreven te worden dat zorgverleners het ‘wat’ eenduidig interpreteren.  

‘Pas toe of leg uit’ 

Voor goede zorg wisselen zorgverleners ook nu al gegevens met elkaar uit op basis van 

wederzijdse afspraken. De Wegiz kan alleen goed werken als alle zorgverleners de afspraken op 

dezelfde manier interpreteren en als zij daadwerkelijk dezelfde gegevens uitwisselen. Pas dan is 

het logisch om eisen te stellen aan hóe de uitwisseling moet plaatsvinden.  

Het uitgangspunt blijft dat een zorgverlener altijd zelf de afweging maakt of het – vanuit oogpunt 

van goede zorg – passender is om bepaalde gegevens juist niet uit te wisselen die hij op grond van 

de kwaliteitsstandaard in beginsel hoort uit te wisselen. Volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. 

Voor een spoor 2-aanwijzing verwijst de AMvB ook naar een NEN-norm waarin de eisen staan 

opgenomen voor die specifieke gegevensuitwisseling om aan te geven ‘hoe’, op basis van eisen 

aan taal en techniek, gegevens dienen te worden uitgewisseld door zorgaanbieders en 

informatiesystemen. 

Een NEN-norm kan verwijzen naar componenten van een informatiestandaard. De inhoud van 

componenten van de informatiestandaard waarnaar de NEN-norm verwijst krijgt daarmee (door de 

verplichting van de norm) een wettelijke status. 

Wijzigingsbeheerproces 

Het kan zijn dat er in de toekomst wijzigingen in een gepubliceerde standaard of norm optreden. 

In de Memorie van Toelichting (MvT) van de Wegiz is daarin voorzien. Er staat beschreven hoe 

formeel moet worden omgegaan met wijzigingen van een standaard of norm waarnaar verwezen 

wordt in de AMvB. Toch moet geregeld worden dat zulk versiebeheer in relatie tot het onderling 

verwijzen goed blijft verlopen. Daarom dient een nieuwe versie van een standaard of norm 

beoordeeld te worden in het geheel van verwijzingen.  

De expertgroep stelt hiervoor een wijzigingsbeheerproces op en volgt dit proces in de praktijk. Het 

proces van de expertgroep staat op zich. Het is een aanvulling op het autonome versie- en 

wijzigingsbeheer van de norm en standaarden, zoals NEN, Nictiz en Zorginstituut Nederland dat 

hanteren. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor hun eigen wijzigingsproces, en de 

expertgroep is verantwoordelijk voor het hunne. 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024708/2021-10-06
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024708/2021-10-06
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4 De kwaliteitsstandaard 
 

Een kwaliteitsstandaard is een richtlijn, module, zorgstandaard of 

organisatiebeschrijving, die betrekking heeft op een geheel of deel van een zorgproces. 

Welke gegevens nodig zijn als onderdeel van de goede zorg wordt – met het oog op de 

professionele autonomie – bepaald door de zorgverleners.  

In kwaliteitsstandaarden hebben organisaties van zorgverleners, patiënten en cliënten en 

verzekeraars samen vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede 

zorg te verlenen. Kwaliteitsstandaarden zijn ingeschreven in het register van Zorginstituut 

Nederland en dus openbaar. Iedereen kan een kwaliteitsstandaard raadplegen. 

De informatie over kwaliteitsstandaarden in deze handreiking geldt als nadere duiding van wat van 

belang is voor een verwijzing naar een kwaliteitsstandaard vanuit een AMvB onder de Wegiz. 

Toetsing van kwaliteitsstandaarden die worden ingediend voor opname in het register van 

Zorginstituut Nederland gebeurt volgens de criteria in het Toetsingskader 3.0. 

Kwaliteitsstandaarden (en meetinstrumenten) maken deel uit van de kwaliteitscyclus gericht op 

het stimuleren van continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Naar aanleiding van resultaten 

kan de kwaliteitsstandaard worden doorontwikkeld. Dit is voor iedere kwaliteitsstandaard in een 

implementatie- en onderhoudsplan beschreven. Meer informatie over de kwaliteitscyclus vindt u in 

de Handreiking monitoring van goede zorg en doorontwikkeling kwaliteitsstandaarden. 

Generieke modules 

De kwaliteitsstandaard kan ook een deel van een zorgproces beschrijven. Dat houdt in dat de 

beschreven zorgprocessituatie in de kwaliteitsstandaard gebruikt kan worden in verschillende 

andere zorgprocessen, die in andere kwaliteitsstandaarden zijn uitgewerkt. We spreken dan van 

een generieke module. De afbeelding maakt dit inzichtelijk met twee voorbeelden: de 

Basisgegevensset Zorg (BgZ) en Beeldbeschikbaarheid. Voor generieke modules moet duidelijk 

zijn wanneer in een zorgproces het beschreven deelproces aan de orde is. Dit zal naar verwachting 

in de vorm van referenties naar zorgprocessen en voorwaarden zijn beschreven. 

 

Informatieparagraaf 

Elke kwaliteitsstandaard die een (deel van een) zorgproces beschrijft waarin ‘informatie 

vastleggen’ of ‘informatie uitwisselen’ wordt beschreven, heeft een informatieparagraaf. Zo’n 

paragraaf beschrijft de afspraken over de informatie die zorgverleners delen per stap in een 

zorgproces. De informatieparagraaf neemt het zorgproces als uitgangspunt. Voorwaarde is dat het 

zorgproces eenduidig en consistent is beschreven met de te doorlopen stappen, met een duidelijk 

begin en eind. De afspraken in de informatieparagraaf zijn het fundament onder de (elektronische) 

gegevensuitwisseling die noodzakelijk is om goede zorg te kunnen verlenen. 

Juridisch juist verwijzen 

Om vanuit een AMvB juridisch juist te verwijzen naar een kwaliteitsstandaard, is het nodig dat de 

kwaliteitsstandaard informatie bevat over het ‘wat’, ‘wie’, ‘wanneer’ en ‘waarom’: 

WAT ofwel welke informatie moet worden uitgewisseld. Als er concrete gegevens zijn die van 

belang zijn om uit te wisselen, dan is het belangrijk om deze ook concreet te noteren in de 

kwaliteitsstandaard. Voorkomen moet worden dat de kwaliteitsstandaard het ‘wat’ zeer abstract 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten
https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/toetsingskader
https://www.zorginzicht.nl/ontwikkeltools/ontwikkelen/handreiking-monitoring-van-goede-zorg-en-doorontwikkeling-kwaliteitsstandaarden
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beschrijft, want dan kan het in de praktijk onwerkbaar worden voor zorgverleners om af te wegen 

of een bepaald gegeven nu wel of niet onder die benoeming valt.  

WIE Tussen welke personen en organisaties moet informatie worden uitgewisseld? Voorkomen 

moet worden dat onduidelijk is of – vanuit goede zorg – een bepaalde zorgverlener of 

zorginstelling onder de reikwijdte van deze kwaliteitsstandaard valt. Als de formulering van dit 

onderdeel zo vaag of abstract is dan kan in de praktijk twijfel ontstaan over de vraag: ‘val ik onder 

de reikwijdte van deze kwaliteitsstandaard?’. Daarom moet de formulering van dit onderdeel 

voldoende duidelijkheid scheppen – zowel voor zorgverleners zelf, als voor de IGJ als handhaver – 

over wiens handelingen onder de reikwijdte van deze kwaliteitsstandaard vallen, zodat eenduidige 

interpretatie bereikt wordt over wie zich aan deze standaard moet houden. 

WANNEER In welke situaties moet deze informatie worden uitgewisseld? De uitwisseling van 

gegevens in een (deel of geheel van een) zorgproces is logischerwijs altijd afhankelijk van de 

context. In wat voor situatie moet je uitwisselen? Als enkel duidelijk is wie moet uitwisselen en 

welke gegevens, maar niet de specifieke situatie (context), dan kan in de praktijk voorkomen dat 

gegevens onnodig worden uitgewisseld, of juist dat de zorgverlener (onterecht) concludeert dat hij 

in een specifieke situatie niet hoeft uit te wisselen. Een voorbeeld, met de BgZ: stel dat je niet de 

specifieke situaties opneemt in de kwaliteitsstandaard. Dan kan een zorgverlener die een patiënt 

overdraagt aan een andere instelling waarbij het hoofdbehandelaarschap ook wordt overgedragen, 

misschien wel denken: ‘ik draag deze patiënt nu definitief over, dus ze zullen in de over te dragen 

instelling de gegevens over p, q en z daar zelf willen uitvragen en uitzoeken met eigen onderzoek. 

Dus ik hoef p, q en z niet mee te sturen.’ 

WAAROM Waarom moet informatie worden uitgewisseld, ofwel voor welk doel wordt de informatie 

gebruikt? Het moet duidelijk zijn wat het doel is voor het gebruik van de gegevens. Als we niet 

duidelijk zijn in het doel van de gegevens, dan kunnen verschillende zorgverleners een gegeven 

anders interpreteren. Bijvoorbeeld het verschil in doel tussen biologisch geslacht, genderidentiteit 

en aanspreekvorm. Door aan te geven dat het doel van het uitwisselen van het geslacht van een 

persoon is om de juiste aanspreekvorm te kiezen, wordt duidelijk dat deze informatie niet direct te 

(her)gebruiken is om bijvoorbeeld de medicatie van de persoon op af te stemmen.  

HOE Let op: de kwaliteitsstandaard beschrijft niet ‘hoe’ gegevens moeten worden uitgewisseld. 

Deze afspraken over bijvoorbeeld te gebruiken dataformaten, terminologiestelsels en 

bestandsformaten worden vastgelegd in NEN-normen en informatiestandaarden. Wel zijn de 

afspraken in de kwaliteitsstandaard de basis voor verdere uitwerking naar afspraken over het 

‘hoe’. Zo kunnen zorgprocessen die in de kwaliteitsstandaard zijn beschreven verder in de 

informatiestandaard worden uitgewerkt naar eisen voor de informatiesystemen. Ook kunnen 

conceptuele beschrijvingen van betekenis van gegevens uit de kwaliteitsstandaard verder worden 

uitgewerkt naar logische beschrijvingen van datasets voor gegevensuitwisseling. 

Scheiding tussen ‘wat’ en ‘hoe’ 

Omdat het ‘wat’ en het ‘hoe’ voor de AMvB duidelijk gescheiden dienen te blijven kan er geen 

formele verwijzing bestaan vanuit de kwaliteitsstandaard naar de informatiestandaard omdat 

anders de informatiestandaard onderdeel zou worden van de kwaliteitsstandaard. Daarnaast 

verloopt de link tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ via de NEN-norm naar de informatiestandaard.  

Er zijn op dit moment verschillende kwaliteitsstandaarden waarvan de informatiestandaard al was 

opgesteld voor de publicatie in het register. Voor deze standaarden geldt dat het ‘wat’ uit de 

kwaliteitsstandaard leidend is voor de AMvB en het ‘hoe’ uit de informatiestandaard, via de norm, 

volgend is.  

Wel kan het zijn dat de indieners van de kwaliteitsstandaard informatief verwijzen naar de 

informatiestandaard. Door de informatieve verwijzing wordt de informatiestandaard geen formeel 

onderdeel van die kwaliteitsstandaard. Deze situatie van informatief verwijzen vanuit de 

kwaliteitsstandaard doet zich alleen voor bij de huidige informatiestandaarden. In de toekomst zou 

idealiter eerst een kwaliteitstandaard opgesteld dienen te worden voordat de informatiestandaard 

daar een invulling voor het ‘hoe’ aan geeft. 
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5 De informatiestandaard  
 
Informatiestandaarden vormen de brug tussen het zorgproces en de ict. Een 

informatiestandaard is een verzameling afspraken op de informatie- en applicatielaag 

van het interoperabiliteitsmodel, die ervoor moeten zorgen dat zorginformatie met de 

juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en 

overgedragen en verwerkt. 

 

Zo’n twintig jaar geleden zijn informatiestandaarden in het zorgveld in gebruik geraakt als 

hulpmiddel om informatiestromen te beschrijven. 

Een informatiestandaard is gebaseerd op het zorgproces: de vastlegging van het zorgproces in 

kwaliteitsstandaarden of andere relevante richtlijnen, wordt ‘omgezet’ of ‘vertaald’ in 

gestandaardiseerde, eenduidige gegevens.  

 

In een informatiestandaard voor een NEN-norm onder de Wegiz, staat: 

• Hoe zorgaanbieders gegevens in het primaire proces vastleggen; 

• Hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd 

terminologie- of codestelsel; 

• En op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische 

uitwisselingsspecificaties. 

 

De informatiestandaard definieert zo op eenduidige wijze hoe de gegevens worden vastgelegd in 

de informatiestroom, zodat verschillende zorgaanbieders de gegevens kunnen uitwisselen met 

behoud van context en eenheid van taal (semantiek).  

 

Een informatiestandaard is niet gekoppeld aan één specifiek zorginformatiesysteem, maar 

bevordert juist een soepele uitwisseling van gegevens tussen verschillende 

zorginformatiesystemen van zorgaanbieders. De primaire doelgroep en gebruiker van 

informatiestandaarden zijn leveranciers die softwaresystemen bouwen op basis van zorg 

informatiestandaarden en deze beschikbaar stellen aan de zorgverleners door wie (mede) de 

kwaliteits- en informatiestandaarden zijn opgesteld. 

 

De belangrijkste onderdelen van een informatiestandaard 
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De informatiestandaard bevat: 

• De dataset van een informatiestandaard, de specificatie van alle gegevens (klinische 

concepten) die binnen de context van een specifiek zorgproces en de daarbij gedefinieerde use 

case(s) worden vastgelegd of uitgewisseld. In deze dataset wordt gebruikgemaakt van 

generieke componenten. Dit zijn de onderdelen van informatiestandaarden waarover in 

Nederland zorgbreed afspraken zijn gemaakt. Generieke componenten zijn op informatieniveau 

de zibs en de daaraan gerelateerde terminologiestelsels, zoals SNOMED CT en LOINC. Op 

applicatieniveau zijn dit de aan de zibs gerelateerde communicatiestandaarden zoals de CDA-

templates en FHIR-resources. 

• Een of meer use cases in de vorm van een procesbeschrijving met bedrijfsrollen. Een use case 

is hier een beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie 

het vastleggen of uitwisselen van informatie wordt beschreven. Het uitgangspunt wordt 

gevormd door het zorgproces dat is beschreven in een kwaliteitsstandaard of richtlijn. 

Bijvoorbeeld de verpleegkundige overdracht bij overplaatsing van patiënt vanuit het ziekenhuis 

(sturende organisatie) naar een verpleeghuis (ontvangende organisatie).  

• Voor elke use case een implementatiescenario, met daarin op functioneel niveau een 

gedetailleerde specificatie van betrokken systemen en systeemrollen, en transacties en 

transactiegroepen inclusief daaraan gekoppelde data (subset van de informatiestandaard 

dataset). 

• Voor elke use case waarbij uitwisseling tussen systemen aan de orde is, een technisch 

ontwerp met de specificatie van de gebruikte communicatiestandaard zoals de FHIR-

resources. 

Een informatiestandaard bevat naast deze onderdelen ook: 

• De eigenaar of houder van de standaard, conform de norm NEN 7522:2021 nl; 

• Een beschrijving van het beheer van de standaard, conform de norm NEN 7522:2021 nl; 

• Kwalificatiemateriaal dat wordt gebruikt om de implementatie van de standaard in de 

software van leveranciers te toetsen. 

De informatiestandaard(en) vormen de basis voor functionele en technische eisen die aan de 

gebruikte informatiesystemen (met name software-oplossingen) worden gesteld. Daarom kan de 

NEN-norm verwijzen naar relevante onderdelen in de informatiestandaard.  
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6 De NEN-norm  
 

Als een AMvB gestructureerde informatie-uitwisseling wil afdwingen, zoals nodig is bij 

spoor 2-gegevensuitwisselingen, dan verwijst de AMvB dwingend en exclusief (dus 

enkel en alleen) naar één norm in zijn geheel of naar een gedeelte van die norm. In de 

memorie van toelichting bij de Wegiz staan eisen voor de norm vermeld. De NEN-norm 

bevat of verwijst naar technische, functionele en semantische eisen voor taal en 

techniek voor een specifieke gegevensuitwisseling.  

Voor ieder NEN-ontwikkelingstraject geeft het ministerie van VWS, ter ondersteuning om tot een 

bruikbare NEN-norm onder de Wegiz te komen, richtinggevende kaders mee voor de NEN-

werkgroep. Deze kaders zijn enerzijds generiek van aard, dus voor alle NEN-

ontwikkelingstrajecten hetzelfde, anderzijds zijn ze specifiek bedoeld voor een 

gegevensuitwisseling. De NEN-werkgroep, waarin belanghebbende partijen zitting hebben, stellen 

samen de NEN-norm op, op basis van consensus.  

NEN-normen worden ontwikkeld bij NEN en zijn nationale normen. NEN is onderdeel van het 

Europese en internationale normalisatie netwerk (CEN en ISO). Een NEN-norm mag niet in conflict 

zijn met Europese normen of nationaal overgenomen ISO-normen. 

Uitgangspunt: NEN-norm verwijst naar kwaliteitsstandaard 

Het uitgangspunt is dat een NEN-norm verwijst naar een kwaliteitstandaard. Daarnaast kan een 

NEN-norm verwijzen naar onderliggende gedetailleerde standaarden zoals een informatiestandaard 

voor de verdere semantische uitwerking, technische afspraken zoals een NTA of naar andere 

normen. De norm dient zelfstandig van de kwaliteitsstandaard en de informatiestandaard leesbaar 

te zijn. Daarom kan een minimale overlap ontstaan tussen de standaarden en de norm. Dit kan als 

gevolg hebben dat er bij een wijziging van een overlappend aspect in meerdere documenten 

aanpassingen gedaan moeten worden. 

Tegelijkertijd is het van belang dat er beheer en onderhoud plaatsvindt zodat er geen inhoudelijke 

discrepanties ontstaan tussen kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en NEN-norm. Dit aspect 

wordt in deze handleiding verder niet uitgewerkt. 

Voor het vaststellen van een norm is het belangrijk dat een norm draagvlak in de samenleving 

heeft. Alle partijen die een belang hebben bij een bepaalde norm, zijn welkom aan tafel bij NEN 

om mee te werken aan de ontwikkeling van de norm. In het geval van de normen in het kader van 

de Wegiz zijn in ieder geval stakeholders als zorgprofessionals, patiënten / cliënten, 

zorgaanbieders en ook ict-leveranciers betrokken. De laatste groep is essentieel om de technische 

uitvoerbaarheid van een norm te toetsen. Ook Zorginstituut Nederland en Nictiz nemen deel om de 

samenhang en verwijzing naar kwaliteitsstandaard en informatiestandaard te borgen.  

Naast de NEN-norm wordt onder begeleiding van NEN een certificatieschema opgesteld waarin de 

spelregels voor de toetsing (certificatieproces) worden vastgesteld voor de certificerende 

instellingen. Via een certificaat kan een leverancier dan aantonen dat zijn product voldoet aan de 

NEN-norm. Uitgangspunt is dat dit certificaat door een certificerende instelling wordt verleend. De 

Wegiz verplicht zorgaanbieders voor de gegevensuitwisseling gebruik te maken van gecertificeerde 

producten of diensten. 

Componenten uit de informatiestandaard of technische standaard waarnaar verwezen 
kan worden in de norm 
De norm wordt in ieder geval iedere 5 jaar geëvalueerd. Voor de praktische uitvoerbaarheid is het 
naar verwachting noodzakelijk om een frequentere update van de technische specificaties uit te 
geven. Dat gebeurt via het releasebeleid van die standaard. Daarom maakt een NEN-norm gebruik 
van een (dynamische) verwijzing naar een actuele versie van de informatie- en/of technische 

standaard.  

Dynamisch verwijzen houdt in dat er geen vermelding is van een versienummer of datum. 
Hierdoor kan de inhoud waarnaar wordt verwezen wijzigen zonder de norm zelf aan te passen. De 

AMvB verwijst statisch naar de norm, ofwel: verwijst naar een norm met een bepaalde datum.  
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Voor de beschrijving van hoe informatie wordt uitgewisseld, kan de norm gebruikmaken van 

onderstaande componenten uit de informatiestandaard: 
 

1. Scope use case  
Dit hoofdstuk bevat zowel in de informatiestandaard als NEN-norm dezelfde informatie om 

kaders te scheppen waarin elk systeem1 opereert. De use cases zullen in de 

informatiestandaard uitgebreider beschreven worden. In de NEN-norm worden, aan de hand 

van specifieke scenario’s, de eisen aan systemen normatief uitgeschreven.  

2. Stakeholders  

Deze zijn identiek voor zowel NEN-norm als informatiestandaard. Korte vermelding in beide 

NEN-norm en informatiestandaard is aanbevolen. 

3. Actoren en rollen  
Afhankelijk van de scope kunnen hier dezelfde actoren als, of meerdere actoren dan de 

informatiestandaard en de kwaliteitsstandaard opgenomen worden. Dit hoofdstuk kan in de 

NEN-norm naar de informatiestandaard verwijzen en daarbij ook uitschrijven welke actoren er 

worden onderscheiden. 

4. Functionele eisen  
De norm beschrijft functionele, technische en semantische eisen om certificering mogelijk te 

maken. Voor detaillering van de functionele eisen hoe dit technisch mogelijk te maken wordt 

verwezen naar de informatiestandaard en/of in de NEN-norm zelf beschreven. 

5. Risico’s, issues en belemmeringen  
Dit hoofdstuk hoort alleen in de NEN-norm thuis en de informatiestandaard kan hier (daar 

waar nodig) naar verwijzen. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Hiermee wordt bedoeld het gedigitaliseerd delen van gegevens ten dienste van het zorgproces in de 

Nederlandse zorg. Met het delen van gegevens wordt bedoeld zowel de verwerking van gegevens, binnen 
bijvoorbeeld een specifieke zorgorganisatie of een specifiek systeem, als de daadwerkelijke (fysieke) 
uitwisseling van gegevens. 


