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Aan de vaste commissie voor VWS 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
per e-mail: cie.vws@tweedekamer.nl 

 

 

 

  

 
Onderwerp 

Inbreng NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN behandeling wetvoorstel Wegiz 

 

 

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS 

 

Geachte Leden, 

 

Binnenkort spreekt u in een plenair debat over de Wet elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). 

 

De zorg heeft lang uitgekeken naar dit wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om 

elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op een veilige en overzichtelijke 

manier te optimaliseren. Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, is de 

juiste informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten op het juiste moment 

beschikbaar. Een goede zaak voor patiënt en zorgverlener. De NVZ, NFU, FMS, V&VN en 

ZKN vragen in aanloop naar dit debat aandacht voor drie essentiële punten: 

 

1) Zorg zo snel mogelijk voor het afwegingskader generieke voorzieningen, niet pas 

aan het einde van dit jaar. 

2) Zorg voor volledige interoperabiliteit door een open API-strategie in de wet op te 

nemen. 

3) Houd focus op de afgesproken vier prioritaire processen om de vaart erin te 

houden. 

 

1. Afwegingskader generieke voorzieningen snel beschikbaar 

De NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN vragen u het afwegingskader generieke voorzieningen 

zo snel mogelijk ter beschikking te stellen, om overheidssturing op lange termijn vorm te 

geven. In het afwegingskader worden de randvoorwaarden voor deze sturing vastgelegd. 

De generieke voorzieningen vormen de basis van de Wegiz. Het gaat om voorzieningen 

voor identificatie, authenticatie, autorisatie en toestemming. Het afwegingskader is 

essentieel voor de totstandkoming hiervan. De minister heeft op 14 februari per brief 

laten weten pas eind 2022 over het afwegingskader te informeren. De NVZ, NFU, FMS, 

V&VN en ZKN vrezen dat hierdoor de implementatie van de Wegiz onnodig vertraging 

oploopt. Dit kan worden voorkomen door het afwegingskader naar voren te halen en 

hiermee duidelijkheid te geven. 

 

  

Behandeld door 

Tom Ponjee 

T 06-13473442 

t.ponjee@nvz-ziekenhuizen.nl 

Datum 

16 maart 2022 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/14/kamerbrief-over-verzoek-commissie-inzake-het-toegezegde-afwegingskader-publieke-sturing-bij-het-wetsvoorstel-wet-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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2. Borg een open API-strategie voor optimale gegevensuitwisseling 

De NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN vragen u volledige interoperabiliteit in de Wegiz te 

realiseren door het opnemen van een open API-strategie. Hierdoor zijn leveranciers 

verplicht om hun diensten te ontsluiten zonder toegangsbeperking. API’s (Application 

Programming Interfaces) zijn essentieel voor het uitwisselen van gegevens in de zorg en 

de implementatie van de Wegiz. API’s zorgen ervoor dat systemen met elkaar kunnen 

communiceren. Dit is vergelijkbaar met een stekker in een stekkerdoos. Bij een open API 

passen alle stekkers op alle stekkerdozen. Met een gesloten API maakt iedereen zijn 

eigen stekker en past deze niet in elke stekkerdoos. Leveranciers kunnen hierdoor 

misbruik maken van hun marktpositie. 

  

3. Focus op de afgesproken vier prioritaire processen  

Ervaring leert dat normalisatie- en standaardisatietrajecten veel tijd en inspanning 

vragen. De NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN vragen u daarom om focus te houden op de 

doelstellingen van het Informatieberaad, de aangewezen vier prioritaire processen 

(eOverdracht, Medicatie Overdracht, Beelduitwisseling, uitwisseling en hergebruik BGZ) 

en de daarbij noodzakelijke generieke voorzieningen. Men moet kritisch zijn waar de 

Wegiz nog meer in te zetten. 

 

Wij zijn graag bereid dit in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet namens NVZ, NFU, FMS, V&VN en ZKN, 

 

 

 

 

Ad Melkert, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen  

 

Bianca Buurman, voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland  

  

Hanneke Klopper, voorzitter Zelfstandige Klinieken Nederland 

 

Peter Paul van Benthem, kno-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten 

    

Margriet Schneider, voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2020/12/27/informatieberaad-steunt-vier-gemeenschappelijke-voorzieningen#:~:text=Duurzame%20digitale%20gegevensuitwisseling%20in%20de,authenticatie%20en%20identificatie%20en%20autorisatie.

