
Wilt u grip op uw zorg  
en ondersteuning?

Wilt u een snelle start maken  
met het Integrale Zorgakkoord (IZA)  

en het Woonzorg akkoord?

Wilt u werkplezier terugbrengen  
bij medewerkers door administratieve 

lasten te verminderen?

Dan is dit het moment om  
te starten met slimmer omgaan met 

gegevens in uw organisatie.  
 

De handreiking Integrale 
benadering InZicht en KIK-V regio 
Achterhoek kan u hierbij helpen.
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Goede gegevens voor goede zorg
De samenleving digitaliseert. Dit geldt ook voor de zorg. Het elektronisch uitwisselen van gegevens wordt 

steeds belangrijker om de juiste informatie op de juiste plek te waarborgen en goede zorg te kunnen leveren. 

Nu en in de toekomst. De landelijke programma’s InZicht1 en KIK-V2 richten zich hierop. Ook het Integraal Zorg 

Akkoord benoemt het belang van gegevens digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd vastleggen en beschik-

baar stellen. Maar wat betekent dit voor uw zorgorganisatie? En welke stappen kunt u nu al zetten? 

Een handreiking om direct te starten

Binnen uw organisatie worden al veel gegevens vastgelegd. Dit is voor primair gebruik in het zorgproces en voor  

secundair gebruik (onderzoek, beleidsvorming, richtlijnen toetsing, verantwoording, leren en ontwikkelen). Daarnaast 

werkt u nu al vaak samen met andere zorgorganisaties in de regio. Om u te helpen uw gegevens beter te benutten  

en samen te werken op het gebied van gegevensuitwisseling, ontwikkelden we de handreiking ‘Integrale benadering  

InZicht en KIK-V regio Achterhoek’. Hierin leest u op welke wijze enkele zorgorganisaties in de Achterhoek hun  

samenwerking hebben opgepakt. 

1  InZicht is een subsidieprogramma voor de langdurige zorg dat zich richt op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen 
zorgprofessionals en cliënten en tussen zorgorganisaties in de care (VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure (bijvoorbeeld ziekenhuizen  
en huisartsen).

2  KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is een landelijk programma dat zich richt op efficiëntere en effectievere uitwisseling van kwaliteitsinformatie over 
de verpleeghuiszorg met als doel de administratieve lasten te verlagen en te zorgen voor meer beschikbare en betrouwbare informatie.
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Met eenmalig registeren op weg naar een lerend zorgsysteem 

De handreiking wil een bijdrage leveren aan wat we noemen een lerend zorgsysteem3. De basis hiervoor is een  

gestructureerd datalandschap waarbinnen het mogelijk is data direct uit het operationele proces te gebruiken voor 

secundaire data-analyse om van te leren en te verbeteren. Daarbij geldt het principe van eenmalig registreren en 

meervoudig gebruiken van gestructureerde informatie volgens een bepaalde standaard. Zo wordt deze bruikbaar 

voor verschillende doeleinden. 

 
Mogelijkheden tot verbreding 

 

De huidige scope van de handreiking is de langdurige zorg en specifiek de samenhang tussen de programma’s InZicht 

en KIK-V in de verpleeghuiszorg. De handreiking is zo opgesteld deze ook kan worden toegepast in een bredere 

scope. Bijvoorbeeld in samenhang met het Actieprogramma iWLZ en/of de mogelijke verbreding van het programma 

KIK-V naar de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en de GGZ.

“De integrale benadering van gegevens is in de Achterhoek uitgewerkt door middel van de 

Geïntegreerde Regionale Data Infrastructuur Achterhoek, kortweg GERDA. Dit is een federatief 

netwerk van verschillende datastations waarmee gegevens (data) kunnen worden uitgewisseld en 

hergebruikt. Dat helpt ons in het geval van overdracht en bijvoorbeeld bij het monitoren van de 

indicatoren voor de regionale basisveiligheid.” — Maarten van Rixtel, Bestuurder bij Sensire

3  Definitie ‘lerend zorgsysteem’: “An integrated health system in which progress in science, informatics, and care culture align to generate new knowledge as an 
ongoing natural byproduct of the care experience”. Definitie volgens American Institute of Medicine, geciteerd in Friedman et al., 2015  
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Start ook met goede gegevens  
voor goede zorg 

De voordelen op een rij: 

  de juiste informatie op het juiste moment voor  

zorgprofessionals, dat scheelt hen tijd en ergernis  

en draagt bij aan veilige zorg;

  één keer vastleggen van gegevens en meerdere  

keren gebruiken, scheelt tijd, ergernis en kosten;

  nooit meer discussie over de betekenis van  

essentiële zorg- en ondersteunende gegevens,  

altijd duidelijkheid over onder meer basisveiligheid 

en FTE’s; 

  de gegevensuitwisseling met ketenpartijen gaat 

sneller, beter en veiliger;

  in control zijn over de juistheid en betekenis van 

uw gegevens draagt bij aan adequate besturing 

van en grip op uw zorg en uw organisatie;

  de basis om innovatief met data te gaan werken: 

digitaal denken en doen.
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Integraal Zorg Akkoord 
In paragraaf 3.7 van het IZA is te lezen: “Data worden digitaal,  

eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het zorgproces  

en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen. VWS werkt 

aan het wegnemen van bestaande (wettelijke) knelpunten. Het 

uitgangspunt daarbij is steeds dat de bescherming van de data van 

de burger en de zeggenschap daarover voorop staat. Uiterlijk in  

de eerste helft van 2023 worden sectoroverstijgend en per sector 

afspraken gemaakt ten behoeve van eenmalige registratie voor 

meervoudig gebruik. Secundaire doelen zijn o.a. wetenschappelijk 

toegepast onderzoek, zorginkoop, zorgcoördinatie, kwaliteitsevaluatie, 

procesverbeteringen, gepersonaliseerde zorg, management- en 

stuurinformatie en (medtech) innovaties in de breedste zin van het 

woord.” 
 
Wozo akkoord / Programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor ouderen 
In het Wozo staat dat KIK-V de bindende standaard (de norm) 

binnen de VVT-sector is waarmee we werken. Alle informatievragen 

van ketenpartijen aan zorgaanbieders gaan via de procedures die 

vastgelegd zijn in de ‘Afsprakenset’ en bijbehorende uitwissel-

profielen. Beginnend bij de verpleeghuiszorg en na verkenning 

voor de VVT-sector. 

Wegiz  
Op 27 september jl. nam de Tweede Kamer de Wet elektronische 

gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan. De wet regelt dat 

gegevensuitwisseling in zorg in de toekomst geautomatiseerd 

verloopt. De verpleegkundige overdracht is één van de geprio-

riteerde gegevensuitwisselingen van de Wegiz. In het IZA staat 

hierover concreet: in 2025 is elektronische gegevensuitwisseling 

standaard in de zorg! 

 
Zorgverzekeraar en Zorgkantoor  
Zorgkantoren stimuleren regionale ontwikkeling en samenwerking 

om in de toekomst verzekerd te blijven van goede zorg. Daarnaast 

wordt het belang van digitale zorg (waar mogelijk) onderstreept.  

Dit vraagt een goede en toekomstbestendige infrastructuur waarbij 

op regionaal niveau zicht is op data, de wijze waarop deze vastligt 

in applicaties en hoe deze veilig uitgewisseld kunnen worden met 

patiënten en andere zorgverleners. Verschillende zorgkantoren 

subsidiëren de stappen die door organisaties in dit kader gezet 

Aansluiting op landelijke ontwikkelingen
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Wat kunt u doen?

U kunt de handreiking lezen en delen binnen uw organisatie en in uw regio. Met name paragraaf 2.1 en 2.2  

over het realiseren van regionale samenwerkingsafspraken en afspraken voor een ‘lerend zorgsysteem’  

zijn interessant voor bestuurders en managers. 

Binnen uw organisatie: 

—  Bent u al betrokken bij KIK-V en/of InZicht? 

Bespreek de mogelijkheden dan met de  

projectleiders binnen uw organisatie. De 

handreiking helpt hen op weg en zij kunnen 

weer helpen om de juiste stappen te zetten.

—  Indien er nog geen projectleiders betrokken 

zijn, dan is de eerste stap om de mogelijkheden 

in kaart te brengen met uw informatiemanager 

en kwaliteitsfunctionaris. Ook kunnen zij u in 

contact brengen met bestuurders van organi-

satie die reeds begonnen zijn met KIK-V en/

of InZicht.

In uw regio:

—  Bespreek het onderwerp met uw partners  

in de regio.

—  Bespreek de wensen en ambitie met  

uw zorgkantoor/zorgverzekeraar. 

Wilt u meer weten?  

Neem dan contact op via infoKIKV@zinl.nl of 

inzicht@ictu.nl. De collega’s uit beide projectteams 

kunnen uw vragen beantwoorden en ondersteuning 

bieden tijdens het implementatieproces.

mailto:infoKIKV%40zinl.nl?subject=
mailto:inzicht%40ictu.nl?subject=
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