
Wij zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd 
en uitgewisseld. Want goede informatie-uitwisseling in de zorg is 
essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van mensen. 

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie  
voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.  

Wat we doen:

— Ontwikkelen en beheren 
van nationale standaarden 

— Verzamelen en  
verspreiden van kennis

— Participeren in nationale  
én internationale 
innovatieprojecten 

— Samenwerken en  
laten samenwerken 

Wat jij daar aan hebt: 

Onze standaarden zorgen voor digitale informatie-
uitwisseling van zorggegevens. Door Eenheid  
van Taal en Techniek zorgen we ervoor dat je  
zorginformatie gestructureerd en eenduidig kunt 
vastleggen. Dat biedt voordelen voor patiënt én 
zorgprofessional. Denk bijvoorbeeld aan een 

betere diagnosestelling en patiënt-
veiligheid, maar ook aan het 
terugdringen van registratielast  
door hergebruik van data. 

We helpen graag!

Nictiz ondersteunt partijen bij de implementatie en het gebruik van  
standaarden. Dat doen we met onze online tool Amigo!, maar ook door de  
toepassing van standaarden in informatiesystemen te kwalificeren. Dat geeft 
leveranciers de garantie dat onze informatiestandaard in hun software correct werkt  
en biedt ons inzicht waar ruimte ligt voor verbetering. Deze samenwerkingen borgen  
dat onze standaarden aansluiten op gebruik in de praktijk. 



Kennis

Als kennisorganisatie  
signaleren en onder- 
zoeken we de impact van ontwik-
kelingen en innovaties op het terrein 
van digitale informatie-uitwisseling 
en databeschikbaarheid in de zorg. 
Zowel nationaal als internationaal. 
Daarbij delen we actief kennis met 
alle partijen. Denk aan publicaties 
als rapporten, whitepapers en 
factsheets. Maar ook webinars, 
podcasts en kennissessies.

Internationaal

Informatie-uitwisseling in de zorg houdt niet 
op bij de Nederlandse grens. Onze inspan-
ningen op Europees gebied maken dat we 
“Europa” in lijn brengen met Nederland.  
Zo borgen we dat ons werk in Nederland 
wordt meegenomen in Europa en voorkomen 
we dubbel werk in de toekomst. Dat geldt 
natuurlijk ook vice versa. We kunnen leren  

van innovaties die andere  
landen ontwikkelen en zorgen 
dat deze ook in Nederland 
kunnen worden gebruikt. 

Meer informatie?
Ga naar www.nictiz.nl

Betere gezondheid door betere informatie

Nictiz doet het programmamanagement van de landelijke programma’s:

We werken ook mee aan:
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