
Op weg naar de 
NEN-norm voor de BgZ
uitwisseling tussen instellingen voor medisch 
specialistische zorg

14 juni 2021



Huishoudelijke mededelingen

• Tijdens de webinar staan je camera en microfoon 

automatisch uit 

• Vragen stellen via de Q&A

• Het webinar wordt opgenomen

• Indien u inbelt via de laptop/mobiel ipv de zoomlink 

kunt u alleen luisteren

• De presentatie wordt na afloop naar u gemaild



Programma

14.00 Welkom (Tessa Vrijland)

14.10 NEN-EGIZ programma (Shirin Golyardi)

14.25 VWS: Wegiz en de BgZ (Sabine Geerdes)

14.45 Pauze

14.50 Nictiz: informatiestandaard BgZ (Fred Smeele)

15.10 Toelichting ontwikkeling NEN-norm BgZ (Tessa Vrijland)

15.20 Afsluiting (Tessa Vrijland)



NEN-EGIZ programma

Shirin Golyardi

Programmaleider NEN-EGIZ



NEN

• Aangewezen door Nederlandse Staat

• Open transparant proces

• Toewerken naar consensus

• Belanghebbenden hebben toegang tot proces

• Lid van CEN en ISO



Normen

• Afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. De status hangt af van 

het gebruik.

• Normen worden opgesteld door belanghebbenden.

• Vertrouwen in producten, diensten of organisaties.

• Normen ontsluiten kennis. 



Tijdlijn normontwikkeling

Voorbereiding Normontwikkelings

fase

Externe 

commentaar 

periode

Verwerking 

commentaar
Publicatie

• Stakeholderanalyse

• informatiebijeenkomst

• Werkgroep 

vergaderingen

• Definitief concept norm 

ontwerp

• NEN normredactie

• Na akkoord 

Werkgroep en 

Normcommissie

• 3 maanden extern 

inhoudelijk 

commentaar

• Definitief 

concept norm 

voor publicatie

• Na goedkeuring 

werkgroep, 

normcommissie en 

Beleidscommissie



NEN-EGIZ 
programma



Opdracht ministerie van 
VWS aan NEN

Ontwikkel komende jaren samen met het 

veld een samenhangend normenkader en 

certificatieschema’s voor elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg.



EGIZ Programma

Specifieke gegevensuitwisseling

Normontwikkeling voor generieke functies

Generieke aspecten

Identiteit

Berichtinhoud

Rechtvaardiging

Informatiebeveiliging

Berichtverkeer

Specifieke normen

NEN 7512

NEN 7513

NEN 7510

NEN 75XX
NTA 7516

eOverdracht

Beelduitwisseling

Basisgegevensset Zorg

Digitaal receptenverkeer

Bestaande norm

Revisie van huidige editie

Toekomstige norm



Programmaraad

Stelsel normen en 

standaarden EGIZ

Beleidscommissie 301

‘Zorg Technologie & Organisatie’ 

Werkgroep

revisie NEN 

7503

Werkgroep

revisie NEN 

7512

Normcommissie 303006

‘Informatievoorziening in de Zorg’ 

Werkgroep

revisie NEN 

7513

WG norm-

ontwikkeling 

BgZ



Vragen?



VWS: 
Wegiz en de BgZ

Sabine Geerdes

Projectleider BgZ



Wegiz
BasisgegevenssetZorg

14 juni 2021

Sabine Geerdes

Projectleider BgZ

Programma Elektronische 
Gegevensuitwisseling in de Zorg   



Doel Wegiz

Goede zorg door beschikbaarheid 
van juiste informatie op het juiste 
moment

15

Tekenaar
Maloe van Groeningen



Oplossing

Verplichte elektronische 
gegevensuitwisseling

Eisen aan taal en techniek

Tekenaar
Maloe van Groeningen



• Uitgangspunt: Juiste informatie op het juiste moment
Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is nodig voor goede kwaliteit van zorg. 

• Wet is een kaderwet waaronder specifieke uitwisselingen verplicht gesteld kunnen worden via 
Algemene maatregel van bestuur (AmvB)

• Het “wat” wordt bepaald door het veld, via een kwaliteitstandaard. 
Wegiz stelt eisen aan “hoe” gegevens moeten worden uitgewisseld.

• Twee soorten verplichtingen
Spoor 1: specifieke gegevensuitwisseling dient ieder geval elektronisch uitgewisseld te worden
Spoor 2: dient daarnaast ook genormaliseerd uitgewisseld te worden

Doel is bereiken volledige interoperabiliteit tussen verschillende door zorgverleners gebruikte 
informatietechnologieproducten en -diensten door standaardisatie en normalisatie = spoor 2

Doel en scope van de wet



Kaderwet
Wet gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Algemene maatregel van bestuur (AMvB)

AMvB

1. Digital receptenverkeer
2. eOverdracht
3. Beelduitwisseling
4. BgZ

In de AmvB regelen we
- Afspraken rond certificering
- Afspraken rond Toezicht
- Per gegevensuitwisseling wordt een 

hoofdstuk toegevoegd



Wettelijke verplichting elektronisch uitwisselen BgZ
tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

Inhoud
- Vanuit de zorgverlener wordt de BgZ verplicht elektronisch verzonden bij een verwijzing 
van een cliënt naar een andere zorgverlener binnen de medisch specialistische zorg.

- Vanuit de zorgverlener is de BgZ opvraagbaar bij een andere instelling voor medisch 
specialistische zorg waar de patiënt onder behandeling is of is geweest.

Doelgroep
Alle instellingen voor medisch specialistische zorg



Kader opstellen NEN norm
Wordt door VWS aan NEN meegegeven en bestaat uit:

Een aantal spelregels, zoals

- De NEN-norm is ontwikkeld op basis van een vastgelegd, transparant proces waarbij alle belanghebbende 
partijen in staat zijn gesteld een bijdrage te leveren

- De NEN-norm kent een breed draagvlak

- De NEN-norm is voor eenieder beschikbaar.

Algemeen richtinggevende kaders (staan ook in MvT van de Wet), zoals
- de norm mag niet tot gevolg hebben dat gegevensuitwisseling buiten de directe behandelingsrelatie om 

(secundair gebruik van gegevens) bemoeilijkt wordt. 

- de norm dient zoveel mogelijk rekening te houden met bestaande afsprakenstelsels, zoals het afsprakenstelsel 
van MedMij

Specifieke kaders gericht op uitwisseling van de BgZ, zoals
- De scope

- Voor wie van toepassing



2021 2022 2023 2024

Implementatie 
uitwisseling BgZ via VIPP 
5 programma

1 juli 2023 moeten MSZ instellingen aantonen dat ze BgZ
kunnen uitwisselen

Kwaliteitsstandaard 
toepassingen BgZ

Er is nog geen kwaliteitsstandaard. Ambitie gereed begin 2023

Maatschappelijke kosten 
en baten analyse BgZ

Gereed eind Q2

Volwassenheidsscan om 
implementatie 
uitdagingen in beeld te 
krijgen

Gereed eind Q2

Informatiestandaard BgZ Gereed eind Q2, 
bestuurlijk vaststellen 
Q3

Opstellen NEN Norm Eind Q2 Start NEN 
traject

NEN norm 
gereed

AmvB BgZ Aanbieden
AmvB aan 
TK

1 jan. 2024 inwerktreding AmvB

Planning



Voor meer informatie

www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

22

Vragen?

http://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/


Korte pauze



Nictiz: 
informatiestandaard BgZ

Fred Smeele



Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen 
medisch specialisten
Fred Smeele



vanaf 2011 – Zibs

Vanaf 2015 – BgZ

Vanaf 2009 – platform iZiekenhuis, RDZ, ZiRA

Vanaf 2009 – congres Architectuur in de Zorg

Vanaf 2018 – NEN7522

Voorheen

1986 – Ahold

1981 – AMC

Smeele@nictiz.nl

Fred Smeele

mailto:Smeele@nictiz.nl


Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen medisch specialisten bestaat uit :

1. Functionele gedeelte

2. Gedeelte over Kwalificaties (-specificaties, -materiaal, zowel functioneel als 

technisch)

3. Technische gedeelte: specificatie BgZ in HL7 CDA en HL7 FHIR, zowel BgZ2017 als 

BgZ2020

Waar bestaat een Informatiestandaard  uit ? 
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beleidsafstemming

samenwerking

koppelen van systemen

infrastructuur

Organisatorische eenheidOrganisatorische eenheid

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Waar bestaat een Informatiestandaard  uit ? 

Informatiestandaard BgZ



2 toepassingen:

1. Verwijzen
• vanuit een zorgverlener (medisch specialist)  bij verwijzing

• zenden BgZ (en additionele correspondentie etc) naar een andere zorgverlener bij een andere instelling

• die de behandeling overneemt

• en de gegevens van de BgZ (deels) overneemt

2. Opvragen
• vanuit de zorgverlener die patiënt onder behandeling heeft en 

• de BgZ opvraagt bij een andere instelling

• waar de patiënt onder behandeling is of is geweest

Scope e.d. 



Scope e.d. 

BgZ zelf staat niet ter discussie

Zowel BgZ 2017 als BgZ 2020

BgZ recap:
1. Demografie en identificatie
2. Financiële informatie
3. Behandelrestricties
4. Contactpersonen
5. Functionele status
6. Klachten en diagnoses
7. Sociale anamnese
8. Waarschuwingen
9. Allergieën
10. Medicatie
11. Medische hulpmiddelen
12. Vaccinaties
13. Vitale functies
14. Uitslagen
15. Verrichtingen
16. Contacten
17. Zorgplan
18. Zorgverleners



Functionele deel: o.a. veel begripsdefinities



• Beschrijft wat en hoe er gekwalificeerd kan worden (niet dát er gekwalificeerd moet worden)

• Zowel functioneel als technisch kwalificatiemateriaal

• Onderscheid in volwassenheidsniveaus 

• In najaar pilot voor kwalificeren gepland met Registratie aan de Bron

Kwalificatie materiaal 



• zowel BgZ2017 als BgZ2020

• zowel HL7 FHIR als HL7 CDA.

• T.a.v. HL7 FHIR: de specificaties van de BgZ uitwisseling in HL7 FHIR zal zo dicht mogelijk blijven bij de bestaande FHIR-

specificaties van de onderdelen van de BgZ, zoals die door (o.a.) MedMij gebruikt worden.

• T.a.v. HL7 CDA: de specificaties van de BgZ uitwisseling in HL7 CDA zal zo dicht mogelijk blijven bij de bestaande BgZ CDA-

specificaties, zoals in 2018 door Nictiz opgeleverd. Deze specificaties zijn/worden o.a. gebruikt bij de zogenaamde BgZ-audit 

van de umc’s

• Op dinsdag 6 juli, 13:00 uur informatiebijeenkomst over het technische deel van de informatiestandaard. Aanmelden: mail aan 

beheerzib@nictiz.nl

Technische specificaties 



• Functionele deel: goedgekeurd in/door Stuurgroep bijeenkomst 12 april 2021, zie : 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.9_BgZ_MSZ_Informatiestandaard

• Kwalificatie materiaal: oplevering rond 1 juli

• Technische specificaties: 

• Informatiebijeenkomst op dinsdag 6 juli  (aanmelden: mail aan beheerzib@nictiz.nl)

• Review en oplevering juli/augustus

• Formele goedkeuring (en oplevering 1.0-versie): in Bestuurlijk overleg Medisch Specialistische zorg in september.

Stand van zaken oplevering Informatiestandaard 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/BgZ:V0.9_BgZ_MSZ_Informatiestandaard


Vragen 

?

Bedankt voor uw aandacht 



Informatiestandaard

BgZ uitwisseling tussen medisch specialisten



Toelichting ontwikkeling 
NEN-norm BgZ

Tessa Vrijland

Consultant NEN Zorg & Welzijn

Secretaris werkgroep NEN-norm BgZ



Planning

• Doel van vandaag: 
• Oprichting werkgroep NEN-norm

BgZ-uitwisseling tussen instellingen 

voor medisch specialistische zorg

• Start werkgroep: Q3 2021
• Circa 8 werkgroep-vergaderingen met 

tussenpozen van +/- 8 weken

• Aanmelden uiterlijk 30 juni

• Publicatie norm: naar verwachting 

Q1 2023



Over de norm

Doel: een eisen-stellend document om eenheid van taal en 

techniek te bewerkstelligen.
Dit kunnen eisen voor zowel leveranciers als zorgaanbieders zijn.

De norm zal eisen aan het proces van uitwisseling van de 

BgZ beschrijven.

Het is uiteindelijk de taak van de werkgroep om de inhoud 

van de norm te bepalen. 



Over de werkgroep

Deelname aan de werkgroep geeft u de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de inhoud van de norm.

Indien u belang hebt bij het onderwerp:

1. Uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor 
medisch specialistische zorg bij verwijzing

2. Uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor 
medisch specialistische zorg bij opvraging



Rollen en verantwoordelijkheden

• Onafhankelijke voorzitter

• Werkgroep- & schrijfgroep leden

• Secretariaat NEN

• Trekker van inhoud en dynamiek werkgroep

• Neutrale positie

• Inhoudelijke afstemming

• Creëren draagvlak

• Schrijven van inhoud

• Actieve bijdrage aan discussies

• Indienen en verwerken van commentaren

• Afstemming met achterban

• Onafhankelijke procesbegeleiding

• Borgen transparantie

• Borgen besluitvorming

• Normtechnisch advies & ondersteuning

• Faciliteren vergaderingen



Werkgroep

• Voor alle belanghebbenden 

uit het veld

• Actieve bijdrage

• Deelname is kosteloos



Meedoen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de werkgroep 

“NEN-norm BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor 

medisch specialistische zorg”? 

Mail uw gegevens (uw naam en bedrijfsgegevens) 

naar Petra Hendriks (petra.hendriks@nen.nl). U krijgt 

dan verdere informatie toegestuurd.

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze 

werkgroep. 

De deadline voor aanmelden is uiterlijk 30 juni.

mailto:petra.hendriks@nen.nl


Vragen?



Afsluiting



Vragen?





Bedankt voor het deelnemen!

De presentatie wordt zo snel mogelijk toegestuurd. 

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Tessa Vrijland: 

tessa.vrijland@nen.nl

015 – 2 690 318




