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Kennisdocument: wie is wie en wie doet wat op het gebied 
van gegevensuitwisseling in Nederland 
 

 
Organisatie Doel / taken 
Architectuurcommunity zorg.  
Netwerk van informatiemanagers, IT-architecten, 
informatieanalisten, chief information officers (CIO’s) 
en andere mensen met een interesse voor informatie, 
techniek en architectuur. 

Adviseert (via de Architectuurboard) het Informatieberaad Zorg op het gebied van architectuur. 

Directie informatiebeleid, onderdeel van ministerie 
van VWS. 

Taken: 
1. Stelt informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen. Ook zorgt de directie voor 

inpassing in rijksbrede onderwerpen op dit gebied. 
2. Sturing en regie: Coördineert informatie en ICT onderwerpen binnen het ministerie. Net als 

richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. Zit 
het Informatieberaad Zorg voor. 

Ontwikkelt kaders voor informatie en ICT activiteiten en toetst deze. Verzorgt de VWS bijdrage 
aan interdepartementale informatieonderwerpen en verzorgt de Chief Information Officer 
functie (CIO) voor VWS. 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE).  
Zowel wereldwijd, als Europa, als Nederland. Wordt 
gefinancierd door de deelnemers.  

IHE ontwikkelt en bewaakt IHE-profielen. Een Integratieprofiel definieert relevante activiteiten 
in de context van de werkstroom (workflow) van de betreffende usecase. Het communiceren 
van informatie wordt beschreven als “transacties” tussen “actoren”. Een actor wordt 
geïmplementeerd als onderdeel van een computerapplicatie. Alle relevante transacties tussen 
actoren die vereist zijn om de werkstroom (klinische taak) te completeren worden duidelijk 
beschreven. De specificaties beschrijven hoe bepaalde delen van standaarden moeten worden 
gebruikt en vormen een technisch richtlijn voor implementatie van de computerapplicatie. 
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/psg
https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/expertcommunities/architectuurcommunity
https://ihe-nl.org/


Wie is wie en wie doet wat op het gebied van gegevensuitwisseling in Nederland Versie december 2022 
 

     Pagina | 2  

Informatieberaad Zorg  Overleg, voorgezeten door VWS en bestaand uit bestuurders van de koepels en de 
Patiëntenfederatie. Heeft als doel samen werken aan een duurzaam informatiestelsel. Had een 
besluitvormend karakter, maar lijkt meer richting adviserend te gaan. 

NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie 
Instituut. Wordt deels gefinancierd door de overheid, 
deels door partijen die belang hebben bij 
normontwikkeling.  

Zorgt dat er afspraken gemaakt worden tussen veldpartijen die verwoord worden in normen en 
richtlijnen. Bewaakt deze. Ontwikkelt normen voor uitwisselingssituaties die in de Wegiz 
verplicht worden. 

Nictiz.  
Financiering grotendeels door VWS, daarnaast 
Europese subsidies.  

1. Ontwikkelt een visie op het zorginformatiestelsel en de architectuur die dat stelsel 
ondersteunt. 

2. Ontwikkelt en beheert nationale standaarden. 
3. Adviseert en deelt kennis. 
Participeert in nationale én internationale interoperabiliteitsprojecten. 

RSO Nederland.  
Vereniging van 12 Regionale 
Samenwerkingsorganisaties (RSO’s)  

Bevordert samenwerking tussen RSO’s en met andere organisaties om gegevensuitwisseling in 
de zorg te stimuleren. 

Stichting Medmij.  
Wordt gefinancierd door VWS en ZN.  

Onafhankelijke stichting die afweegt of een partij (PGO- of DVZA-leverancier) deelnemer mag 
worden van MedMij. Partijen doorlopen een kwalificatieproces bij Nictiz en een 
acceptatieproces bij VZVZ Servicencentrum. 
Als partijen aan kunnen tonen zich aan de afspraken uit het afsprakenstelsel te houden, sluit 
Stichting Medmij een deelnemersovereenkomst met ze af en krijgen zij het MedMij certificaat. 

Twiin.  
Samenwerking van VZVZ, RSO Nederland, ZN en diverse 
zorgkoepels. Wordt gefinancierd door ZN. 

Opzetten van een afsprakenstelsel en een architectuur waarmee allerlei initiatieven (landelijk 
en regionaal) met elkaar verbonden worden tot één landelijk dekkende infrastructuur. 

Vereniging van Zorgaanbieders voor 
Zorgcommunicatie (VZVZ).  
Zorgkoepels incl. Nederlandse Patiëntenfederatie zijn 
lid. LHV is geen lid, neemt wel deel aan Algemene 
Ledenvergadering. Financiering grotendeels door ZN en 
kleiner deel VWS. 

Drie kernfuncties: 
1. Kenniscentrum voor interoperabiliteit.  
2. Beheert de ontwikkeling en uitvoering van afsprakenstelsels en generieke voorzieningen. 
Stelt zich op als coördinator van netwerken van uitwisselingen zoals het Landelijk Schakelpunt 
(LSP). 
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https://www.twiin.nl
https://www.informatieberaadzorg.nl/over-het-informatieberaad/expertcommunities/architectuurcommunity
https://nictiz.nl/wat-we-doen/programmas/digitale-toegang/
https://www.rsonl.nl
https://www.vzvz.nl/
https://www.nen.nl/
https://medmij.nl
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Zorginstituut Nederland (ZIN). 
Zelfstandig bestuursorgaan tussen VWS, 
zorgverzekeraars, - aanbieders en 
patiëntenorganisaties. 

1. Adviseert VWS over de inhoud van het basispakket. 
2. Publiceert over en signaleert mogelijkheden voor verbeteringen van de zorg. 
3. Maakt data over de kwaliteit van de zorg begrijpelijk en toegankelijk. 
4. Bevordert digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van 

informatiestandaarden (deze worden overgenomen in de Wegiz); 
5. Werkt samen met alle partijen in de zorg aan het maken van kwaliteitsstandaarden en 

randvoorwaarden voor verzekerde zorg. 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN).  
Zorgverzekeraars zijn lid en financieren samen ZN. 

Belangenbehartiger zorgverzekeraar. Daarnaast initiator en financier van 
digitaliseringsinitiatieven. 

Zorgkoepels.  
Elke sector heeft één of meer koepels, gefinancierd 
door de leden en door VWS. 

1. Behartigen de belangen van hun leden.  
2. Treden op als werkgever bij CAO-onderhandelingen. 
3. Hebben zitting in het Informatieberaad Zorg 

Patiëntenfederatie Nederland. 
Koepelorganisatie met 50 leden. Wordt grotendeels 
gefinancierd door VWS en voor een klein deel door de 
leden.   

Vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. 

 
 
 
https://www.vzinfo.nl/zorggegevens 
https://www.forumstandaardisatie.nl/ 
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https://www.vzinfo.nl/zorggegevens
https://www.patientenfederatie.nl/
https://www.zn.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
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