
Beleidskeuzes uitgelegd 
 Onderbouwing doeltreffendheid, doelmatigheid en evaluatie (CW3.1) 

 
Doel(en)  

Welke doelen worden nagestreefd met het voorstel in termen van beoogde 
prestaties en effecten? 
 
Met de middelen voor standaardisatie gegevensuitwisseling wordt beoogd om 
de gegevens- en data uitwisseling tussen patiënt/cliënt en aanbieders 
onderling te verbeteren, waarbij uniformiteit noodzakelijk is. Daarnaast wordt 
gewerkt aan een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO). 
Het verbeteren en vereenvoudigen van elektronische gegevensuitwisseling (e-
gegevensuitwisseling) tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten, zal 
op termijn onder meer leiden tot een verlaging van administratieve lasten en 
daarmee bijdragen aan de maatschappelijke opgave om passende zorg en 
goede toegankelijke zorg te kunnen verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, 
met minder (meer) zorgverleners. 

 
Beleidsinstrument(en
) 

Welke beleidsinstrumenten worden ingezet om deze doelen te realiseren? 
 
Subsidies: 
- Ondersteunen van de versnelling van de generieke functie 

Toestemming; 
- Uitbreiden dienstenaanbod van Z-Cert; 
- Uitbreiden en versnellen van de activiteiten door Nictiz ten behoeve 

van het realiseren van randvoorwaarden voor elektronische 
gegevensuitwisseling en de landelijke programmacoördinatie voor het 
programma Medicatieoverdracht; 

- Structurele beheertaken MedMij in 2023. 
 

Opdrachtenbudget: 
- Inhoudelijke (substantiele) herziening NEN-norm 7510; 
- Publiekscampagne ten behoeve van generieke functie Toestemming; 
- Open House regeling voor leveranciers ten behoeve van PGO’s; 
- Werkzaamheden ten behoeve van de uitwerking van de middelen in 

het coalitieakkoord op dit thema; 
- Naar aanleiding van EHDS: Uitbreiding NCPeH en projectteam  

Financiële 
gevolgen voor 
het Rijk 

Welke gevolgen heeft het voorstel voor de Rijksbegroting? 
Bedragen x € mln. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Standaardisatie 
gegevensuitwisseling 7,9 32,7* 1,5 0,7 0,2 0 

* de middelen voor medicatieoverdracht a €6,3 miljoen zijn opgenomen in de 
ontwerpbegroting 2023 en worden pas ingezet nadat deze door beide Kamers is 
vastgesteld. 

Financiële gevolgen 
voor maatschappelijke 
sectoren  

Welke financiële gevolgen heeft het voorstel voor maatschappelijke sectoren 
(als van toepassing)?  
Niet van toepassing. 

Nagestreefde 
doeltreffendh
eid 

Op welke wijze en in welke mate wordt verwacht dat het 
beleidsinstrumentarium gaat bijdragen aan de beoogde prestaties en effecten?  
 
1. De activiteiten met betrekking tot Nictiz, generieke functies, NEN-norm en 

Z-Cert zijn randvoorwaardelijk om de basis voor standaardisatie en 
gegevensuitwisseling (versneld) op orde te krijgen en gegevensuitwisseling 
te laten slagen. 

2. De activiteiten betreffende PGO zijn randvoorwaardelijk voor het mogelijk 
maken van een veilige gegevensuitwisseling via PGO’s, ondersteuning van 
VIPP-trajecten en het in staat stellen van leveranciers om een goed 
functionerend PGO te leveren. 

3. Activiteiten betreffende de uitwerking van de middelen in het 
coalitieakkoord voor dit thema en het projectteam EHDS zijn nodig om op 



georganiseerde wijze de middelen toe te kennen en beoogde resultaten te 
monitoren en te behalen. 

 
Nagestreef
de 
doelmatigh
eid 

Waarom is het voorgestelde instrumentarium een efficiënte manier om de 
beoogde prestaties en effecten te bereiken? 
 
1. Met de inzet van subsidies wordt aangesloten op bestaande inzet van dit 

instrumentarium aan bijvoorbeeld Nictiz en MedMij. Daar is kennis en 
ervaring opgedaan en door de inzet van dit instrumentarium kunnen 
activiteiten versneld/in hetzelfde tempo worden uitgevoerd. 

2. Met de inzet van opdrachten worden activiteiten uitgezet in de markt en 
daar belegd waar expertise beschikbaar is en tijd beschikbaar is. 

 
Evaluatiepa
ragraaf 

Hoe wordt het voorstel gemonitord en geëvalueerd?  
 
De evaluatie en monitoring wordt afgestemd op de verschillende onderdelen. 
Voor de middelen uit deze Aanvullende Post tbv standaardisatie van 
gegevensuitwisseling wordt een algemeen evaluatieplan opgesteld, welke begin 
2023 gereed dient te zijn. Naar aanleiding van hiervoor genoemde zal hierin in 
ieder geval terugkomen:  

- Beoordelen van resultaten versnellen toestemming: aansluitingen en 
geregistreerde toestemmingen 

- Subsidies worden verleend op basis van vooraf vastgestelde activiteiten. 
Tijdens de vaststelling van de subsidie wordt resultaat hierop beoordeeld.  

- Resultaten van beleidsinzet op NEN-7510 worden zichtbaar in de resultaten 
van het toezicht van de IGJ.  

- Voor PGO: aantal aangesloten PGO’s, aantal aangesloten dienstverlener 
zorgaanbieders (DVZA’s), aantal ingebouwde gegevensdiensten per 
leverancier en het aantal uitwisselingen. Voor de gebruikersregeling het 
aantal unieke gebruikers per aangesloten leveranciers.  

- Evaluatie van dienstverlening van het NCPeH op basis van KPI’s.  
 


