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Wat?  

Het project e-Overdracht in de care heeft als doel het vaststellen van een kernset voor de zorginhou-

delijke overdracht. Het project richt zich op de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep die 

met 300.000 medewerkers (niveau 3/5) tot de grootste groep professionals in de zorg behoort. Zij 

spelen een belangrijke rol in de ketenzorg wat in de toekomst met de toenemende vergrijzing steeds 

grotere vormen aan zal nemen. In de regio Den Haag is een schatting gemaakt waaruit blijkt dat daar 

circa 15.000 overdrachten per jaar plaatsvinden.  

 

Hoe? 

Begin 2010 is vanuit het project een inventarisatieonderzoek uitgevoerd naar de overdracht van 

zorginhoudelijke gegevens in de care-sector. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in het project-

rapport e-Overdracht in de care, een inventarisatie’ (Verwey e.a. 2010). Deze is beschikbaar op de 

website van Nictiz. Dit rapport vormt de basis voor het vervolg: Het opstellen van een generieke lan-

delijke kernset met betrekking tot zorginhoudelijke overdrachtsgegevens tussen verpleegkundigen 

en verzorgenden in de zorgketen. 

 

Voordelen? 

Met deze kernset van standaard gegevens voor de overdracht wordt het mogelijk om:  
 informatie tussen zorgverleners eenduidig uit te wisselen zodat de kwaliteit en continuïteit 

van zorg verbetert in het zorgproces; 
 informatie te hergebruiken, bijvoorbeeld voor managementrapportage of onderzoek, wat 

helpt bij het reduceren van het aantal administratieve handelingen; 
 dubbelregistratie te voorkomen en daardoor efficiency te realiseren, kosten te besparen en 

de kwaliteit van verslaglegging te verhogen.; 
 een volledige overdracht te realiseren, wat de veiligheid vergroot door de beschikbaarheid 

van de juiste gegevens voor de zorgverlening aan de patiënt in de keten. 
Het vaststellen van een generieke kernset voor de overdracht is een belangrijke voorwaarde voor 
dossiervorming in de ketenzorg voor verpleegkundigen en verzorgenden.  
 

Projectorganisatie 

De projectorganisatie van e-Overdracht in de care bestaat uit: 

 een stuurgroep (ministerie VWS, Nictiz, V&VN, Actiz, VGN) 
 een projectgroep (Nictiz, Actiz, V&VN), 
 een expertgroep (Chel Coenen (ziekenhuis), Irene Kos (revalidatiezorg), Nico Kok (VVT), Sonja 

Jutte (thuiszorg, transmuraal), Peter Klumpenaar (GGZ) 
 een klankbordgroep. 
De expertgroep bestaat uit zorgprofessionals met expertise uit de hedendaagse beroepspraktijk van 

de verschillende sectoren. Zo wordt de realisatie van een kernset, die praktisch toepasbaar is, ver-

groot.  

 

Meer informatie:  Erna Vreeke, projectleider (vreeke@nictiz.nl).  
en www.venvn.nl, www.nictiz.nl en www.actiz.nl.  

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.NICTIZ.NL 

Erna Vreeke; projectleider 

“volgende stap? Ontwikkelen kernset voor overdracht.”  
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