Overzicht werkzaamheden wvggz
Inleiding
Hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken in de diverse werkgroepen en
overleggen en waar mogelijk een planning van de oplevering van producten.
Vragen over onderstaande onderwerpen kunt u mailen naar zorgenrecht@ggznederland.nl .
Bekostiging
Daarover publiceert GGZNederland bij nieuwe ontwikkelingen afzonderlijk op GGZconnect.
Informatieproducten en berichtenverkeer
In juni publiceert het programma de 1.0 versies van de informatieproducten. GGZ Nederland
is nu achter de schermen druk bezig om het gestructureerd berichtenverkeer op tijd
gerealiseerd te krijgen (scenario 2). Instellingen kunnen nu al starten met de realisatie van
scenario 1, het fallbackscenario. De verschillende ketenpartners gaan daarbij uit van het
gebruik van beveiligde mailvoorzieningen die voldoen aan de NENnorm voor
interoperabiliteit en veiligheid (NTA 7518). De firma’s Zorgmail en ZIvver hebben
aangegeven op tijd aan deze norm te gaan voldoen. Indien uw instellingen zorg wil gaan
leveren in de WVGGZ zal u zich moeten vergewissen dat uw beveiligde e-mailoplossing aan
de betreffende norm gaat voldoen. Indien dat niet het geval is dient u tijdig te migreren naar
een oplossing die wel aan die norm voldoet.
U ontvangt spoedig nader bericht over de koppelvlakspecificatie en de informatiestandaard
die nodig zal zijn voor realisatie van het gestructureerd berichtenverkeer.
GGZNederland pakt de juridische en bestuurlijke vragen op rond de opdracht voor de bouw
en het beheer van een ggz-koppelpunt en regelt de juridische structuur rond het
berichtenverkeer en de conceptdocumenten daarvoor. Via dit ggz-koppelpunt kan vanuit en
naar de EPD’s het berichtenverkeer rond de Zorgmachtiging plaatsvinden. Opdracht voor de
bouw zal 1 juni 2019 aan Vecozo worden verstrekt. Nadere berichtgeving volgt zodra de
keuze voor een structuur aan het bestuur van GGZNederland wordt voorgelegd.
Interne werkgroepen van leden
GGZNederland ondersteunt deze werkgroepen waarin de leden zelf gezamenlijk producten
maken en zorgt voor antwoorden bij eventuele juridische vraagstukken of onduidelijkheden
in de wet, in overleg met VWS.
1. Werkgroep beleidsplan instellingen
De werkgroep heeft recent een tweede concept opgeleverd, in mei in zal de definitieve
versie gereed zijn en worden gepubliceerd op ggzconnect.
2. Werkgroep huisregels
De heer R. Keurntjes toetst op verzoek van GGZNederland het format huisregels voor
forensische patiënten in de wvggz aan wet- en regelgeving. De uitkomsten van deze toets
zijn in juni beschikbaar voor de werkgroep. De werkgroep maakt daarom zelf een concept
format voor de wvgg- huisregels voor andere doelgroepen. Planning is dit format voor 1 juni
gereed te hebben. De werkgroep zal in juni bekijken hoe met de formats om te gaan, met
name of het mogelijk en wenselijk is daar 1 format van te maken.
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3. Werkgroep klachtenregeling
De werkgroep stelt een model klachtenregeling op en heeft daarvoor ook antwoorden nodig
over de uitleg van de wettelijke voorwaarden aan de klachtencommissie(s).
GGZ Nederland stemt momenteel met MIND het juridisch kader af waarbinnen regionale
klachtencommissie's kunnen worden vormgegeven door van zorgaanbieders om
onafhankelijkheid te garanderen. Uitgangspunt is in elk geval dat klachtencommissies in
ruime samenwerkingsverbanden van zoveel mogelijk regionale wvggz-aanbieders worden
samengesteld om onafhankelijkheid te garanderen. Met schadeverzekeraars (Centramed en
Medirisk) spreekt GGZNederland over de vraag welke competentie- en samenstellingseisen
aan de commissie moeten worden gesteld om dekking onder de huidige polissen te krijgen
voor schadevergoeding toegekend door klachtencommissies. De uitkomsten worden
meegenomen in het juridisch kader. Dit kader wordt voorgelegd aan de werkgroep voor
feedback en daarna aan VWS voor validatie. Uiterlijk 1 juni moet het kader zijn vastgesteld
zodat de werkgroep daarop haar model klachtenregeling kan aanpassen en de leden de
nieuwe wvggz-klachtencommissies kunnen gaan vormgeven.
GGZ Nederland legt aan VWS de vraag voor wáár de geanonimiseerde uitspraken van
klachtencommissie gepubliceerd zouden moeten worden. Advies aan de nog te vormen
klachtencommissies is hun uitspraken in een format te schrijven dat makkelijk te
anonimiseren is, bijvoorbeeld door personalia alleen in een kop te zetten, of op de wijze
waarop rechtbanken en tuchtcolleges dat doen.
GGZNederland overlegt met Stichting PvP over hun wijze van ondersteuning van
betrokkenen bij het indienen van klachten. Zodra PvP daarover een definitief document
heeft zal een link daarnaar worden gepubliceerd op ggz connect.
4. Werkgroep FG/Privacy
De werkgroep FG/privacy heeft één vragenlijst voor DPIA op de 5 belangrijkste
informatieproducten vastgesteld en voor zover mogelijk ingevuld. Deze vragenlijst wordt
door alle instellingen, die deelnemen aan de werkgroep gebruikt voor het interne deel van
de DPIA op de zorgmachtiging, de crisismaatregel, de twee medische verklaringen en het
zorgplan. De instellingen zullen hun uitkomsten en aanvullingen in de werkgroep brengen.
Het streven is dat dit in de 1e week van juni plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan zal door de
werkgroepleden één gezamenlijke extern deel van de DPIA-vragenlijst worden opgesteld en
uitgevoerd met de externe partijen waarmee GGZ-instellingen gegevens moeten uitwisselen.
Deze DPIA is dan een referentie-DPIA voor alle ggz-instellingen. Zij kunnen de uitkomsten
gebruiken en hoeven zelf op de gegevensuitwisseling met betrekking tot deze producten
geen DPIA meer te doen.
Externe werkgroepen en overleggen GGZNederland
Voor een soepele invoering van de wet hebben de betrokken ministeries VWS en J&V het
ketenprogramma Wvggz in het leven geroepen. Hier vindt met alle betrokken ketenpartijen
afstemming en besluitvorming plaats over onder meer de informatievoorziening en
onderwerpen die 3 of meer keten partners betreffen. Bilaterale onderwerpen moeten door
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partijen zelf onderling worden geregeld. De Projectleider wvggz van GGZNederland neemt
deel aan alle ketenwerkgroepen en keten-overleggen om overzicht te houden, eenheid te
bewaken en inhoudelijke input te leveren. De informatieproducten, handreikingen en
andere producten die door het ketenprogramma zijn opgeleverd staan op
www.dwangindezorg.nl
1. Bilaterale informatieproducten tussen OM en aanbieders van verplichte zorg wvggz
De bespreekpunten uit dit overleg zijn voorgelegd aan de Querido werkgroep 1/2. De
vervolgproducten zullen aan deze werkgroep worden voorgelegd. Het streven is dat alle
informatieproducten in juni gereed zijn.
2. Overleg met RIBW-alliantie
Er wordt een werkgroep van leden samengesteld die zich richt op de praktische
consequenties en de vragen uit de praktijk die invoering van de Wvggz heeft voor RIBW’s.
Op GGZ Connect staat een aparte oproep voor deze werkgroep. Tevens zal door
GGZNederland met de RIBW-alliantie samen een beleidsdocument worden opgesteld,
waarin aandacht wordt besteed aan de positie van RIBW’s in een veranderende samenleving
en onder nieuwe wetgeving (wvggz en wlz).
3. Argus-data en aanlevering aan IGJ
Daarover wordt afzonderlijk gepubliceerd in mei.
4. Vormen van verplichte ambulante zorg
De beroepsorganisaties NVvP, NIP en V&VN en patiëntenorganisatie MIND stellen
gezamenlijk een handreiking op. De conceptversie wordt eind mei verwacht.
Werkgroepen en overleggen in het kader van het ketenprogramma (3 of meer
ketenpartners).
1. Werkgroep handreiking regio-beleidsoverleg
de (Querido 7) Stuurgroep en de oorspronkelijke werkgroep zijn opgeheven, de
werkgroep gaat verder onder regie van het Ketenprogramma om de handreiking regiooverleg af te maken. De werkgroep heeft in de laatste bijeenkomst het voorliggende
concept afgewezen, de leden herschrijven de handreiking gezamenlijk. De focus is
minder juridisch, meer gericht op samenwerking met de gemeenten (op participatie van
betrokkene aan de maatschappij) en minder op veiligheid.
2. Werkgroep overgangsrecht
De ketenpartners hebben gezamenlijk een overzicht gemaakt van de consequenties
voor de tijdsinvestering (voor Instellingen, OM en rechterlijke macht) van het
omzetten van BOPZ-machtigingen in Wvggz-machtigingen. VWS heeft op verzoek van
de werkgroep besloten tot een wetswijzigingsvoorstel, waarbij de overgangstermijn
van 6 maanden naar 12 maanden wordt verlengd.
Deze wetswijziging zal naar verwachting in mei aan de Tweede Kamer worden
voorgelegd. Wij hopen dat deze wetswijziging door de Tweede kamer wordt
aangenomen en daar nog voor het zomerreces duidelijkheid over kan komen.
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In de tussentijd werkt GGZ Nederland met OM en rechterlijke macht aan
maatregelen om de werkdruk rond de jaarovergang en in 2020 te spreiden, zowel bij
een overgangstermijn van 6 maanden als van 12 maanden. Daarvoor is gezamenlijke
actie van zowel ggzinstellingen, OvJ’s als leden van de rechterlijke macht nodig. In
mei zal een gezamenlijke brief met instructies zijn opgesteld. GGZNederland zal die
aan de raden van bestuur en GD-en van haar lidinstellingen sturen met het dringende
verzoek deze instructie te volgen, om te voorkomen dat rechterlijke machtigingen
vervallen, zonder dat dat beoogd is.
3. Werkgroep BSN/privacy
De werkgroep levert begin juni een handreiking op voor gebruik van het BSN bij het
uitwisselen van gegevens in het kader van de Wvggz. GGZNederland staat op het
standpunt dat aanvullende lagere regelgeving nodig is om verstrekking van het BSN
door zorgaanbieders aan het OM of Gemeente mogelijk te maken. Daarnaast levert
de werkgroep een document op waarin voor alle gegevensuitwisselingsmomenten de
wettelijke grondslag wordt gegeven. Dat is de basis voor eventuele DPIA’s die
instellingen uitvoeren. De werkgroep zal, na invoering van de Wvggz, verdergaan als
privacy-werkgroep, met als doel vragen over gegevensuitwisseling in de keten te
inventariseren en te beantwoorden.
4. Werkgroep samenloop wetten
VWS heeft toegezegd eind juni een handreiking over de samenloop WZD/WVGGZ te
publiceren. De handreiking wordt opgesteld in samenwerking met de ketenpartners.
In de handreiking zullen ook veel voorkomende samenloopsituaties (casuïstiek)
worden behandeld.
Vragen over bovenstaande onderwerpen kunt u mailen naar zorgenrecht@ggznederland.nl .
Alexandra Reijerse
Projectleider implementatie wvggz
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