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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 

Aanstaande woensdag spreekt u met de minister voor medische zorg over 

gegevensuitwisseling in de zorg en gegevensbescherming.  Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) vraagt uw aandacht voor de volgende punten: 

 
1. Wettelijk verplichting voor gebruik open standaarden uitwisseling zorgdata 

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de inhaalslag voor betere 

gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars helpen betrokken partijen in het 

realiseren van het Landelijk Schakelpunt (LSP), de MedMij standaarden, GGZ Koppeltaal 

en vele andere initiatieven. Een grote stap is dat er een einde komt aan het rondsturen 

van DVD’s. Het programma TWIIN gaat namelijk zorgen voor veilige landelijke 

uitwisseling van o.a. beeldmateriaal. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande, betrouwbare voorzieningen zoals het LSP, XDS-netwerken en leverancier 

specifieke netwerken. 

 

Ondanks deze inspanningen en investeringen, blijft het digitale zorglandschap in 

Nederland nog in grote mate versnipperd. ZN is van mening dat verplichte open 

standaarden voor veilige gegevensuitwisseling essentieel zijn voor het leveren van de 

juiste zorg op de juiste plek, het versterken van de positie van de patiënt, het verlagen 

van de werkdruk van zorgprofessionals, het verbeteren van de kwaliteit van zorg, maar 

bovenal  verbeteren van de patiëntveiligheid (met name in de acute zorgketen en bij 

medicatieoverdracht). 

 

• ZN is positief over de aanpak1 van de minister bij het vormgeven en afdwingen van 

open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars vinden 

dat verplichtingen tot het gebruik van open standaarden van toepassing moeten zijn 

op zowel zorgaanbieders als leveranciers. Deze verplichting moet echter ook voor de 

het uitwisselen van gegevens zelf gelden. Dus leg ook vast welke gegevens een 

zorgverlener bij een andere zorgverlener digitaal moeten kunnen opvragen. 

•  ZN pleit ook voor een wettelijke grondslag en het gebruik van uniforme 

standaarden voor het vastleggen en uitwisselen van kwaliteitsgegevens in de 

zorg. De  aanbevelingen van de Commissie Van der Zande2 vormen een belangrijke 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-derde-brief-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg 

2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/advies-commissie-governance-van-kwaliteitsregistraties 
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basis om de verzameling en verwerking van kwaliteitsgegevens in de zorg te 

uniformeren en zo een einde te maken aan de huidige versnippering van manieren 

om kwaliteitsinformatie vast te leggen.    

 
2. Meer samenhang en focus op vijf landelijke programma’s 

Op dit moment zijn VWS en veldpartijen met veel verschillende landelijke programma’s 
de knelpunten in de Nederlandse gegevensuitwisseling aan het oplossen, zonder dat de 
programma’s onderling goed samenwerken. Daarmee wordt ook onnodig dubbel werk 
verzet. Gezien de onderlinge afhankelijkheid en grote financiële investeringen die deze 
trajecten vergen, is meer focus en samenwerking nodig zodat alle programma’s winnen 
aan snelheid en effectiviteit. 
 

• ZN pleit er voor dat de minister de Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in 

Nederland als leidraad gebruikt om samenhang te brengen in alle lopende 

programma’s.  

• ZN pleit voor focus op de vijf belangrijkste programma’s: MedMij, 

medicatieoverdracht, registratie aan de bron, landelijk gegevensuitwisseling van o.a. 

beelden (Twiin) en eOverdracht3. ZN ziet dat VWS en veldpartijen hun energie en 

aandacht nu over te veel programma’s moet verdelen.  

 
3. Snelheid bij beschikbaar maken van veilige identificatie/authenticatie  

Al jaren werkt het ministerie van BZK aan nieuwe manieren om veilige identificatie en 

authenticatie voor publieke diensten te ontwikkelen. De ontwikkeling van veilige, maar 

tevens gebruiksvriendelijke en betaalbare elektronische identificatiemiddelen laat lang 

op zich wachten. De snelheid waarmee patiënten gebruik kunnen maken van veilige 

gegevensuitwisseling is afhankelijk van de snelheid waarmee deze nieuwe 

identificatiemiddelen beschikbaar komen.  

 

• ZN pleit voor een snelle behandeling van de Wet digitale overheid zodat de 

landelijke programma’s voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg gebruik kunnen 

maken van veilige, gebruiksvriendelijke en betaalbare identificatiemiddelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 

 

 

 

Mevrouw P.H. van Holst-Wormser 

Algemeen directeur 

 

 

 

3 https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2019/09/20/terugblik-op-de-tweedaagse-vib-bijeenkomst-nu-online 
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