Update juni 2019
Definities en registratie van verplichte zorg
In de afgelopen periode zijn met diverse betrokken leden (o.a. vertegenwoordiging vanuit stichting
HIC en Herstel voor Iedereen) en stakeholders grote stappen gezet om de bestaande ARGUS
definitie-set te vertalen naar de nieuwe Wet verplichte ggz en om een werkwijze te beschrijven die
het mogelijk maakt om op eenduidige wijze en eenmalig aan de bron de gegevens te registreren en
voor meerdere doeleinden - zoals het toezicht door de IGJ, het schetsen van een landelijk beeld en
leren en verbeteren - te gebruiken. Doel van de wet is immers om dwang en drang terug te dringen
en om ook ambulante verplichte zorg mogelijk te maken. Hier valt nog veel te leren en te evalueren.
De brede consultatieronde op de definitie-set sluit bijna, u kunt nog tot 10 juli (was 1 juli) 2019
reageren via registratieverplichtezorg@ggznederland.nl. U vindt de definitie-set op de website in het
document onder dit document.
Uitkomst van deze eerste fase is dat er een praktijkgerichte en met breed draagvlak ontwikkelde
definitie-set ligt en een werkwijze die gebruik maakt van decentraal analyseren van de gegevens. U
vindt de werkwijze op de website in het document onder dit document.
De tweede fase gaat nu snel van start. De eerste stap is dat GGZ Nederland samen met VWS de
werkwijze vertaald naar lagere regelgeving. Deze regelgeving wordt vervolgens getoetst door de AP.
Samen met leden wordt er de komende tijd gewerkt aan een wettelijke kader om de voorgestelde
werkwijze ook juridisch in kaart te brengen. Parallel aan dit proces wordt de definitie-set vertaald
naar technische specificaties en documentatie voor EPD leveranciers om zo snel mogelijk te starten
met het inbouwen van de verplichte registratie per 1-1-2020 ten behoeve van het toezicht door de
inspectie (artikel 8:24).
De ondersteuning en begeleiding van de implementatie van de voorgestelde systematiek van
decentraal analyseren start na toetsing door de Autoriteit Persoonsgegevens.
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