
Wat u moet weten over de Wegiz  
Hoe de Wegiz werkt

Samen met de zorg en de ict-leveranciers werkt het ministerie van 
VWS aan het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg: de Wegiz. Het wetsvoorstel regelt dat het mogelijk wordt 
gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen  
die voortaan in ieder geval verplicht elektronisch gaan verlopen.  
Dus niet meer via papier, dvd, cd-rom of fax. Dat leidt tot betere, 
snellere én efficiëntere zorg voor de patiënt.  

De Wegiz bepaalt niet wélke gegevens er voor goede zorg 
uitgewisseld moeten worden. En alleen verplicht elektronisch is 
niet genoeg voor goede gegevensuitwisseling. Daarom maken 
zorgpartijen en ict-leveranciers afspraken over hoe moet worden 
uitgewisseld, en leggen die vast in een norm. De Wegiz verplicht 
(delen van) deze norm vervolgens zodat iedereen zich aan de 
afspraken moet houden.

>    De Wegiz biedt een raamwerk om regels te stellen en 
afspraken vast te leggen over de zorggegevens die 
zorgverleners onderling uitwisselen.

>    Om welke gegevensuitwisselingen het gaat, regelt de  
wet niet. Ze kunnen bij algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) worden aangewezen. 

>   De AMvB verwijst naar gegevensuitwisselingen die in 
kwaliteitsstandaarden (of wet- en regelgeving) zijn 
neergelegd en – als die afspraken er zijn – naar normen.

Kwaliteitsstandaarden 
In de kwaliteitsstandaarden staat  
wélke gegevens zorgaanbieders moeten 
uitwisselen voor goede zorg.  
De kwaliteitsstandaarden zijn afspraken 
die zorgprofessionals, zorgverzekeraars  
en patiënten met elkaar hebben  
gemaakt over wat precies goede zorg  
is voor een bepaalde aandoening of 
situatie.

Informatiestandaarden
Een informatiestandaard is een  
verzameling afspraken die ervoor moeten 
zorgen dat de zorginformatie met de 
juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, 
opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en 
overgedragen. 

Normen
In de normen staan de afspraken over  
hóe er wordt uitgewisseld. De normen 
verwijzen weer naar stan daar den. Zoals 
informatiestandaarden en kwaliteitsstandaarden. 
Vertegenwoor digers uit het zorgveld en 
ict-leveranciers bepalen samen de inhoud 
van de normen.
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Hoe wordt een gegevensuitwisseling verplicht?
Dat kan op twee manieren. 
>   Spoor 1: zorgaanbieders moeten gegevens verplicht op 

elektronische wijze uitwisselen. Dus rechtstreeks van 
computer naar computer. Fax, usb-stick, dvd, et cetera 
mogen niet meer. 

>   Spoor 2: hierbij geldt hetzelfde als bij spoor 1, maar daar 
komt bij dat zorgaanbieders zich moeten houden aan hóe 
er moet worden uitgewisseld. Ze moeten werken volgens 
NEN-normen én met gecertificeerde ict-producten en 
-diensten. Ook ict-leveranciers moeten dus met hun 
producten aan de eisen voldoen.

Voor alle gegevensuitwisselingen willen we uiteindelijk naar 
spoor 2. Soms beginnen we echter in spoor 1, als spoor 2 nog 
niet haalbaar is.

Van voorstel gegevensuitwisseling naar Algemene Maatregel van Bestuur 

De Wegiz sluit aan bij alle internationale en nationale wetgeving 
voor gegevensbescherming. Dat betekent dat het uitwisselen  
van gegevens altijd moet voldoen aan de eisen die daaruit volgen. 
De inwerkingtreding van de Wegiz verandert daar niets in. 

“Mijn digitale patiëntendossier helpt mij regie te houden over mijn 
huidaandoening. Ik kan met één bericht op hetzelfde moment mijn 
huisarts, dermatoloog én specialist op de hoogte stellen van mijn 
situatie. Mijn artsen en ik kunnen binnen dit dossier ook gegevens 
uitwisselen: foto’s van mijn huid of een behandelplan bijvoorbeeld. 
Ook kan ik via de berichtenmodule vragen stellen. Het geeft een 
gevoel van regie. Eerder ging ik apart naar de huisarts, dermatoloog 
en specialist. Iedere keer vertelde ik mijn verhaal opnieuw en soms 
wisten ze niet van elkaar welke behandeling ik had gekregen. Ik voelde 
mij hierdoor niet altijd serieus genomen.” – Het verhaal van Karin, 
op Patiëntenfederatie.nl

“We zijn blij dat de wet er is en dat het wetsvoorstel nu bij de Tweede 
Kamer ligt. Het zet de verandering die we zo graag willen in gang. 
Standaardisering in gegevensuitwisseling – zowel in taal als techniek – is 
van groot belang om goede uitwisseling van gegevens tussen zorg - 
verleners mogelijk te maken. Dit is nodig is om toekomstbestendige 
zorg te borgen, óver instellingen en praktijken heen.”- Marlies Schijven, 
hoogleraar Chirurgie en Chief Medical Information Officer bij VWS
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*Ook VWS kan gegevensuitwisselingen aanmelden voor een wettelijke verplichting.


