Agendapunt: 6.1.1

6

Actualisatie Meerjarenagenda Wegiz

DATUM

01 juni ’21
OPGESTELD DOOR

Bart van Oost
AFGESTEMD MET

Aanleiding
Het Ministerie van VWS heeft in samenwerking met het zorgveld een actualisatie van
de Meerjarenagenda Wegiz (MJA Wegiz, voorheen: roadmap) uitgevoerd. De
uitkomsten hiervan zijn inmiddels bekend en gereed om ter toetsing voor te leggen
aan het Informatieberaad Zorg (zie bijlage 1)
Beslispunt(en)
Ter besluitvorming ligt een vervolgproces voorstel: Toetsing door het
Informatieberaad ->
1. De geactualiseerde Meerjarenagenda Wegiz wordt aangeboden aan de
Minister. De MJA Wegiz is een concept zolang de Wegiz niet in werking
getreden is. De genoemde gegevensuitwisseling blijven op de MJA Wegiz
staan. In de uitwerking van gegevensuitwisselingen blijven we ons, in lijn
met eerder gestelde prioriteiten, concentreren op de vier lopende
gegevensuitwisselingen. De leden van het IB wordt gevraagd om hiervoor
hernieuwd bestuurlijke commitment te geven.
2. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal bij de aanbieding van de eerste
officiële MJA Wegiz aan de Tweede Kamer in de begeleidende brief worden
uiteengezet op welke manier VWS de Wegiz in samenwerking met het
zorgveld wil gebruiken om gegevensuitwisseling in de zorg verder te
bevorderen.
3. Uitgaand van de ambities van het nieuwe kabinet zal VWS in samenspraak
met het zorgveld de prioriteiten op het gebied van gegevensuitwisseling
voor de komende kabinetsperiode bepalen. Een belangrijk aandachtspunt
bij het uitwerken van de prioriteiten is de logische samenhang tussen de
verschillende gegevensuitwisselingen.
Na de toetsing en herbevestiging door het IB en aansluitend het akkoord van de
Minister voor MZS wordt de geactualiseerde MJA Wegiz voor het zomerreces
aangeboden aan de Tweede Kamer.

Naam
BIJLAGE(N)

1. Memo Actualisatie
Meerjarenagenda Wegiz
2. Concept Meerjarenagenda
Wegiz actualisatie
3. Eindrapport actualisatie
Meerjarenagenda Wegiz

Toelichting
1. Samenhang
De MJA is een onderdeel van het Wegiz traject.
2.Draagvlak (politiek)
Vanuit een groot aantal IB-leden is afgelopen week een brief gestuurd naar de leden
van de tweede kamer waarbij een zorg is uitgesproken over het effect van de Wegiz
en de bij behorende (NEN)-normeringstrajecten. Hierbij wordt nadrukkelijk verzocht
om ook de ‘open API-strategie’ op te nemen in het wetgevingstraject.
3.Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
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Met het voorleggen van de MJA en het procesvoorstel worden partijen nadrukkelijk
gevraagd om in te stemmen met de actualisatie
4. Impact implementatie
Het Eindrapport actualisatie Meerjarenagenda beschrijft de verkenning en uitkomsten
van de voorgestelde gegevensuitwisselingen en de impact voor het zorgveld (zie
bijlage 3)

DATUM

Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
OPGESTELD DOOR

Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
AFGESTEMD MET

5. Financiële consequenties (eenmalig of structureel)
N.v.t. voor het IB

Naam

6. Relatie met wet- en regelgeving
Het betreft de Wegiz

Samenvatting en conclusies
Voor het selecteren van gegevensuitwisselingen voor de geactualiseerde
Meerjarenagenda is als uitgangspunt genomen dat gegevensuitwisselingen die aan
de criteria toegevoegde waarde, draagvlak en realiseerbaarheid voldoen in beginsel
in aanmerking komen voor plaatsing op de MJA Wegiz.
Op basis van de uitkomsten van de actualisatie is het advies om 5 van de 9
gegevensuitwisselingen op te nemen op de geactualiseerde MJA Wegiz. Een 6e
gegevensuitwisseling kan hier nog niet aan worden toegevoegd aangezien deze
beoordeling nog moet plaatsvinden in een effectenverkenning. Daarnaast zijn de
gegevensuitwisselingen omtrent medicatieoverdracht opgesplitst in meerdere
uitwisselingen.
Op basis van de overwegingen volgt het voorstel voor de geactualiseerde
Meerjarenagenda Wegiz. Hierbij zijn de beoogde tijdpaden onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en van de benodigde
verandercapaciteit bij het zorgveld.
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