Stand van zaken Wvggz-koppelpunt – juni 2020
Zoals bekend komt er een Wvggz-koppelpunt dat het mogelijk maakt gegevens uit te wisselen tussen
ggz-instellingen en Wvggz-ketenpartners, zoals Openbaar Ministerie, IGJ en Stichting PVP. Deze
gegevens worden van systeem naar systeem uitgewisseld, met als bedoeling administratieve
lastenreductie en versterking kwaliteit gegevensuitwisseling en daarmee het proces van
voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg. We gaan hierna in op de ontwikkelingen rond de
manier waarop instellingen gaan aansluiten op het koppelpunt, over de planning van de berichten en
over de stand van zaken rond het koppelpunt en de beheerstichting.
De eigenaar
Iemand moet de eigenaar zijn van het koppelpunt. De eigenaar moet er voor zorgen dat het
koppelpunt wordt beheerd door VECOZO. Hij moet daarvoor opdracht geven en de rekening betalen,
die hij dan weer verdeeld over de Wvggz-aanbieders. Daarnaast draagt deze eigenaar de
verantwoordelijkheid voor het goed verwerken van de gegevens over het koppelpunt. Speciaal
daarvoor richten we een beheerstichting op.
Aansluiten op het koppelpunt
Wanneer de beheerstichting is ingericht, het koppelpunt klaar is en de EPD’s aangepast zijn aan voor
het ggz-koppelpunt kan er aangesloten gaan worden. Dit gebeurt in twee stappen: juridisch
aansluiten en technisch aansluiten.
Juridisch
De juridische aansluiting houdt in dat de instelling vier documenten krijgt toegestuurd. De eerste is
een formulier waarin zij de beheerstichting opdracht geeft om voor haar berichtenverkeer mogelijk
te maken van en naar de Wvggz-ketenpartners. Het tweede formulier is een volmacht om dit
berichtenverkeer tot aan de koppeling met het OM te regelen. Het derde formulier is de
verwerkersovereenkomst tussen de ggz-instelling de beheerstichting. Deze is nodig omdat de
beheerstichting persoonsgegevens verwerkt voor de ggz-instelling. Het laatste document is een
factuur van de deelnemersbijdrage aan de stichting, deze bijdrage is nog niet berekend en is bedoeld
voor het dekken van de kosten van het onderhoud van het Wvgg-koppelpunt, en het up to date
houden van de aansluitingen.
Deze documenten zullen door een lid van de raad van bestuur ondertekend moeten worden.
De Nederlandse ggz zal voor de Wvggz-zorgaanbieders te zijner tijd voor de beheerstichting een
bijeenkomst organiseren waarin deze documenten en hun achtergrond nader toegelicht worden.
technisch
Wanneer al deze documenten afgehandeld zijn, geeft de beheerstichting aan VECOZO door om welke
instelling het gaat. De technische begeleider bij VECOZO zal in opdracht van de beheerstichting de
ggz-instelling de nodige documentatie en certificaten verschaffen. Na de aanpassingen in de
infrastructuur kunnen de iWvggz-berichten uitgewisseld worden.

Voortgang beheerstichting
De stichting zal naar verwachting eind juni opgericht zijn. Bestuurder Ineke Strijp heeft de afgelopen
maand een Raad van Toezicht samengesteld. In de loop van juli zal een kwartiermaker aangesteld
worden en dan kan de inrichting van de stichting van start. De stichting zal ook een smoel krijgen
want in de zomer gaat ze ook aan de slag met een huisstijl. Voornaamste activiteit is natuurlijk het op
orde krijgen van de vier genoemde documenten.
Het koppelpunt is klaar om te testen
Eind april is het koppelpunt opgeleverd, gereed voor testen. Zodra de eerste berichten zijn
ingebouwd zal getest worden.
Voortgang berichten
Over het koppelpunt zullen berichten verzonden gaan worden. Deze berichten worden opgesteld
door het Zorginstituut, die daar ook EPD-leveranciers en gebruikersverenigingen bij betrekt. Het
koppelpunt zal naar verwachting op 1 juli 2021 in productie gaan. Gestart zal worden met de
berichten van en naar Openbaar Ministerie, het bericht aan de Stichting PVP en de
verantwoordingsinformatie op basis van artikel 8:24 WVGGZ richting IGJ. Eind juni wordt de
definitieve planning vastgesteld in de BKR van het Ketenprogramma.

