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Even voorstellen:

• Renate Kieft, PhD, programmamanager

• Focusprogramma eOverdracht

• M: 06-10905180

• E: r.kieft@venvn.nl

3

1. Opening

mailto:r.kieft@venvn.nl
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• Grote diversiteit van gegevens in het 

zorgdossier → het hele zorgproces 

(leveranciers/organisaties/sectoren)

• Gegevens zijn niet uitwisselbaar of 

herbruikbaar:

o Overtypen of kopiëren/plakken →

administratieve last, foutgevoelig

o Informatieverlies → interpreteren →

navragen, zorg op een andere manier 

continueren

eOverdracht
2. Wat is de eOverdracht: achtergrond
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2. Wat is de eOverdracht: achtergrond



eOverdracht

• De eOverdracht is een informatiestandaard: afspraken over welke gegevens hoe registreren 

en uitwisselen.

• Afspraken op verschillende niveaus 
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2. Wat is de eOverdracht?



eOverdracht

• Afspraken op verschillende niveaus 

o Organisatie (wie doet wat bij de verpleegkundig overdracht; wie heeft welke rol?)

o Proces (hoe verloopt het overdrachtsproces en wanneer wordt gecommuniceerd en hoe → schema’s)

o Informatie (wat leg je hoe vast: welke gegevens)

o Applicatie (waar leg je wat vast in het zorgdossier)

o Infrastructuur (hoe wissel je (technisch) uit)
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eOverdracht
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2. Wat is de eOverdracht?



eOverdracht

• Voor de verpleegkundige overdracht afspraken maken 

over welke gegevens hoe vastgelegd en uitgewisseld 

moeten worden:

o Afspraken over taal/termen: gegevens moeten 

voor alle professionals dezelfde betekenis hebben 

– via SNOMED CT

o Afspraak over hoe deze gegevens moeten worden 

‘ingebouwd’/vastgelegd in het elektronisch 

zorgdossier – via Zorginformatiebouwstenen 

(zibs)

• Opbouw eOverdracht
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2. Wat is de eOverdracht?

http://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct
https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2020(NL)
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen


eOverdracht

• Applicatie: gebruikersgroepen en v&v in de 

organisaties meenemen

• Infrastructuur → Project eOverdracht | Twiin
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2. Wat is de eOverdracht?

https://www.twiin.nl/project-eoverdracht
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eOverdracht
2. Wat is de eOverdracht: de voordelen op een rij
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3. De eOverdracht: een demo

https://projects.invisionapp.com/share/WZWLSFLGTFX#/screens
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3. De eOverdracht: een demo

https://projects.invisionapp.com/share/7UXQMMOKW54#/screens
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3. De eOverdracht: de stip op de horizon

Alle V&V werken 
met uitwisselbare 

gegevens in het 
zorgdossier 



• De implementatie: in fasen

• Er zijn verschillende doelgroepen: 

- V&V

- IT-medewerkers

- Bestuur/management/staf

• Niet alleen techniek!
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eOverdracht
4. De implementatie



• Kennis verspreiden: wat is de 

eOverdracht, wat betekent dit voor mij?  

• Adoptie vergroten: mee willen doen

• Implementeren: daadwerkelijk doen 

• Borging: werkwijze is geïntegreerd in 

werkproces
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4. De implementatie



Vragen en afronding
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