
 
  

 

Stand van zaken Wet elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) 

Zoals bekend heeft VWS de vraag om meer regie te nemen op de gegevensuitwisseling in de zorg 
beantwoord met een wetsvoorstel dat in mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarover zijn 
meer dan 350 Kamervragen gesteld. Het oorspronkelijke plan om nog voor het zomerreces te 
stemmen over het voorstel is niet gehaald. Stemming zal nu na de zomer plaats vinden. 

In deze memo wordt de stand van zaken weergegeven. Meer achtergrondinformatie is te lezen in  
het VWS-document Concept Meerjarenagenda Wegiz 14juni2021. 

Voorgedragen gegevensuitwisselingen 
De Wegiz is een kaderwet. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt steeds een 
gegevensuitwisseling verplicht gesteld. Welke dat is wordt vastgesteld aan de hand van drie criteria: 
- Toegevoegde waarde  
- Draagvlak 
- Realiseerbaarheid  
Zo wordt gekeken of de uitwisseling niet al op een andere manier tot stand komt in bijvoorbeeld een 
programma, en of de uitwisseling technisch mogelijk is. VWS heeft hiervoor een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse en een volwassenheidsscan ontwikkeld. Voor de laatste wordt het 
interoperabiliteitsmodel gebruikt: 
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Spoor 1 of 2 
In de AMvB wordt opgenomen waar een uitwisseling aan moet voldoen. VWS geeft aan dat hiervoor 
twee sporen gevolgd kunnen worden. Van spoor 1 is sprake als algemene functionele, 
organisatorische of technische eisen worden gesteld. In spoor 2 wordt verwezen naar een 
(NEN-)norm die dus ook nog ontwikkeld moet worden. 

https://www.informatieberaadzorg.nl/vergaderverslagen-en-stukken/publicaties/vergaderstukken/2021/06/14/concept-meerjarenagenda-wegiz


 
  
Gefaseerde invoering 
De verplichting van een gegevensuitwisseling gebeurt gefaseerd: 
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Actuele concept meerjarenagenda Wegiz 
Omdat de wet nog niet is aangenomen is nog sprake van een concept meerjarenagenda Wegiz. De 
meerjarenagenda zal periodiek geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd worden. Hieronder de versie 
van juni 2021. 
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