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Aan ……….. 
Lid van de Vaste Kamercommissie VWS 
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
 
 
 
Datum: 4 april 2022 
 
Betreft: Stemming Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)  
 
 
 
Geachte ………., 
 
Binnenkort stemt uw Kamer over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). 
OIZ, de branchevereniging van ICT-leveranciers in de zorg, zet zich voor haar leden in op het 
gebied van wet- en regelgeving voor de zorg, het tot stand komen en implementeren van 
standaarden en juridische vraagstukken. Daarbij is de missie om toepassing van ICT in de 
gezondheidszorg in zijn algemeenheid te bevorderen en de onafhankelijkheid en de economische 
positie van de branche te waarborgen. Vanuit dat perspectief zijn wij blij dat met de Wegiz richting 
wordt gegeven in de digitalisering van de zorg en dat er aan een eenduidig regelgevend kader kan 
worden opgebouwd. 
 
Goede en tijdige informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders (en tussen zorgaanbieders en 
patiënten) is nodig voor goede kwaliteit van zorg en kan ook kostenbesparend zijn. Daartoe heeft 
Nictiz een zogenoemd 5-lagenmodel voor samenwerking en interoperabiliteit in de zorg ontwikkeld. 
Om digitalisering in de zorg te versnellen gaat de Minister van VWS zorgaanbieders en ICT 
leveranciers via de Wegiz wettelijk verplichten tot eenduidige afspraken over taal en techniek/ 
informatie en de applicatielaag. OIZ ondersteunt dit streven. 
 
In eerdere brieven aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS en aan de Minister hebben wij 
al gewezen op een aantal aandachtspunten die nog steeds een praktische oplossing vragen. Het 
betreffen: 
 

• Het voorgestelde NEN-traject. 
• De norm- en standaardontwikkeling binnen het NEN. 
• De periodieke auditing en certificering van de normen en standaarden. 
• De beoogde governance. 

 
Specifieke aandacht willen we vragen voor het conceptueel model dat aan de Wegiz ten grondslag 
ligt. In het wetsvoorstel Wegiz wordt onderscheid gemaakt tussen een Spoor 1 en een Spoor 2. Kort 
gezegd komt dit neer op het idee dat het veld op korte termijn op Spoor 1 zelf komt tot normen en 
standaarden die kunnen worden overgenomen in Wegiz. Mocht dit te veel tijd vergen, dan zou de 
Minister kunnen overgaan tot een aanwijzing van bepaalde gegevensuitwisselingen in Spoor 2 - 
hetgeen betekent dat op aanwijzing van de Minister gegevensuitwisseling plaatsvindt. Spoor 2 is 
daarmee een laatste redmiddel en zeker geen uitgangspunt. 
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Vanuit OIZ is er een grote voorkeur voor Spoor 1 als beste, snelste, praktische en meest efficiënt 
uitvoerbare weg naar het gewenste eindresultaat. Dat betekent “de aanpak van stimuleren, 
experimenteren en implementeren”, zoals de Minister eerder al aan uw Kamer heeft geschreven. 
Een aanwijzing onder de Wegiz is “het sluitstuk”, aldus de Minister.  
 
Echter, wij nemen nu al waar dat de neiging bestaat om meerdere gegevensuitwisselingen al bij 
voorbaat vorm te geven in Spoor 2, en dat er zo dus bijzonder weinig ruimte bestaat om vanuit de 
praktijk te stimuleren, te experimenteren, te implementeren en uiteindelijk te innoveren. Daarnaast 
missen we nog een aantal generieke functies om te komen tot Spoor 1 of zelfs Spoor 2, en vragen 
we om een antwoord op de vraag hoe als ICT-leverancier om te gaan met extra investeringen en/ of 
onderhoudsvoorzieningen om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen en wet- en regelgeving. De 
voorliggende wet en de daarbij voorgestelde governance zullen immers leiden tot extra kosten voor 
ICT-leveranciers en zorgaanbieders - geld dat dan niet aan de zorg, maar aan bureaucratische 
processen zal moeten worden besteed. 
 
Ten slotte willen wij hier nogmaals benadrukken dat OIZ en de betrokken leden immer bereid zijn 
om op basis van expertise en ervaringen mee te denken en mee te werken aan de totstandkoming 
en uitvoering van de Wegiz.  
 
Wellicht kunt u bij de stemming over de Wegiz deze punten meenemen in uw reactie aan de 
Minister.  
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Smeets, Directeur OIZ -
m.smeets@oizorg.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Eddy van de Werken,  
Voorzitter OIZ 
 


