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Inleiding
Deze notitie beschrijft welke gegevens in het kader van de iWvggz via berichtenverkeer door de
zorgaanbieders worden verstrekt aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van
artikel 8:24 lid 2. Daarbij is het van belang om ketenbreed een eenduidig beeld te hebben van de
gegevens die verstrekt moeten worden en de afspraken die in dit kader gelden.
Voor de ontwikkeling van het bericht t.b.v. artikel 8:24 Wvggz zoals deze wordt opgenomen in de
iStandaarden, is een knip gemaakt in het tijdspad naar de berichtspecificatie. Eerst wordt de
informatie t.b.v. de verstrekking aan de IGJ uitgewerkt, zodanig dat zorginstellingen de registratie
van geleverde verplichte zorg zo kunnen inrichten dat zij in staat zijn om de juiste gegevens aan te
leveren. In de tweede stap, na 1 juli, wordt de gedetailleerde berichtspecificatie opgesteld.
In deze notitie gaan we alleen in op het eerste onderdeel, de uitwerking van de verstrekking aan de
IGJ. De berichtspecificaties worden later uitgewerkt.

Informatie irt artikel 8:24 Wvggz
Iedere zorgaanbieder verstrekt gegevens over de geleverde verplichte zorg aan de IGJ. Dit doet zij
door per locatie door te geven aan de inspectie aan wie welke verplichte zorg is geleverd. Het
uitgangspunt daarbij is dat het verzamelen van de gegevens t.b.v. de aanlevering, niet tot extra
administratieve lasten leidt. Dit betekent dat er door de zorgaanbieders geen specifieke
administratie gevoerd hoeft te worden voor de aanlevering, maar dat gebruik wordt gemaakt van de
gegevens zoals deze toch al geregistreerd worden in het kader van de uitvoering van de wet.
De verplichting tot het verstrekken van gegevens door de zorgaanbieder is beschreven in:
1. Artikel 8:24 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)1
2. Artikel 6 van de ministeriële regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz)2
Aanvullend hebben de Nederlandse ggz en de IGJ nader gesproken over de aan te leveren gegevens
in het kader van artikel 8:24 van de Wvggz. Dit heeft geleid tot een aantal afspraken3:
-

-

IGJ volgt het proces van registratie bij de zorgaanbieder;
de bijlage in de Rvggz is uitgangspunt voor de gegevensuitwisseling;
de verstrekking van de gegevens aan de IGJ maakt duidelijk welke verplichte zorg is geleverd
en wordt geleverd aan een betrokkene op een locatie;
het BSN wordt gebruikt voor identificatie van betrokkene4;
per locatie worden gegevens aangeleverd over verleende verplichte zorg;
een locatie wordt geïdentificeerd met het vestigingsnummer van de locatie5;
IGJ verwacht gegevens waar de verplichte zorg is geleverd. In het geval dit op een privéadres is, dan zijn de gegevens gerelateerd aan de locatie van waaruit de verplichte zorg is
geleverd;
er staan geen privéadressen in de aanlevering aan de IGJ;
de gerapporteerde locatie is altijd een locatie van de zorgaanbieder;

1

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2020-03-19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042740/2020-01-01#Bijlage
3
Opgetekend uit e-mails Marc Hovenga (IGJ) d.d. 5 en 12 juni 2020 en Alexandra Reijerse (de Nederlandse ggz) d.d. 15 juni
4
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de reparatiewet Wvggz en Wzd eind 2020. Ligt op dit moment voor in
internetconsultatie.
5
Bedoeld wordt het vestigingsnummer zoals deze is toegekend in het Handelsregister en is geregistreerd in het
locatieregister.
2

2

-

-

-

de beslissing van de GD om de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg over te
dragen aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke (op
grond van artikel 8.16 lid 4 van de Wvggz) hoeft niet aan de IGJ medegedeeld te worden.
niet alle gegevens genoemd in artikel 8:24 lid 1 hoeven aan de IGJ verstrekt te worden, ze
moeten voor het toezicht van de inspectie digitaal beschikbaar zijn;
zorginstellingen registreren het moment van het starten en eindigen van de verplichte
zorgvorm door het registreren van datum en tijd;
daar waar de verplichte zorgvorm één moment betreft, wordt alleen de begin datum/tijd
geregistreerd en aan de IGJ verstrekt;
Indien de verplichte zorgvorm nog geleverd wordt op het moment van verstrekking aan de
IGJ, wordt er geen einddatum meegegeven;
wanneer verleende verplichte zorg over twee of meer aanleverperiodes doorlopen, dan
moet de gebeurtenis in de ene aanlevering gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenis in
de andere aanlevering;
het aanwezig zijn van een zelfbindingsverklaring van de betrokkene wordt verstrekt aan de
IGJ. Deze hoeft niet gelinkt te worden aan de geleverde zorgvorm(en).

De aan de IGJ aangeleverde gegevens geven actuele informatie over de geleverde verplichte zorg aan
een betrokkene en de zorg die nog geleverd wordt op of vanuit een specifieke locaties van de
zorgaanbieder. Van belang hierbij is dat duidelijk is:
-

wat de definitie is van een specifieke locatie;
welke gegevens (op een eenduidige wijze) aangeleverd worden;
met welke frequentie de gegevens worden aangeleverd.

Locatie
Essentieel voor bovenstaande punten is dat ketenbreed een eenduidige definitie bestaat voor
locatie. De Wvggz hanteert de volgende definitie:
“De locatie van de zorgaanbieder van waaruit de zorg is geleverd. Dat kan een accommodatie
(kliniek) zijn, of een polikliniek of een andere ambulante vestiging van waaruit outreachend zorg
wordt verleend op de plaats waar betrokkene verblijft.”
Daarbij geldt:
-

De aanlevering van de gegevens in het kader van artikel 8:24 lid 2 gebeurt per locatie.

Identificatie locatie
Een zorgaanbieder kan meerdere locaties hebben waar verplichte zorg wordt geleverd. De locaties
en de vormen van verplichte zorg die daar geleverd kunnen worden, zijn geregistreerd in het
locatieregister voor de Wvggz en de Wzd. Een locatie in het kader van de Wvggz kan altijd worden
gekoppeld aan een vestiging van de zorgaanbieder. Een vestiging behoort geregistreerd te zijn in het
Handelsregister.
Een locatie in het locatieregister wordt primair geïdentificeerd met het vestigingsnummer zoals dat is
toegekend in het Handelsregister aan de bijbehorende vestiging van de zorgaanbieder. De
handelsregisterwet schrijft voor dat iedere vestiging van een onderneming wordt geregistreerd in het
Handelsregister. De Rvggz gaat er daarom van uit dat van iedere locatie (vestiging) van de
zorgaanbieder een vestigingsnummer bekend is. In artikel 6 van de Rvggz staat daarom:
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Artikel 6
1. De zorgaanbieder verstrekt aan de inspectie per locatie het digitale overzicht, bedoeld in
artikel 8:24, tweede lid, van de wet, onder vermelding van het vestigingsnummer van die
locatie.
De zorgaanbieder dient het vestigingsnummer bij iedere vestiging in het locatieregister te
registreren. In de huidige praktijk blijkt dat de registratie in het Handelsregister verre van compleet
is; in het locatieregister zijn veel locaties opgenomen die in het Handelsregister ontbreken. Van deze
locaties zijn nog geen vestigingsnummers bekend. Het is de taak van de zorgaanbieder er voor te
zorgen dat de registraties worden bijgewerkt.
Gelet op bovenstaande gelden voor de verstrekking aan de IGJ de volgende afspraken:
-

een locatie wordt geïdentificeerd aan de hand van het vestigingsnummer.
buiten de naam en vestigingsnummer van de locatie worden geen andere gegevens
verstrekt;

Gegevens irt artikel 8:24 Wvggz
In artikel 8:24 lid 1 van de Wvggz is beschreven dat de zorgaanbieder gegevens digitaal beschikbaar
dient te hebben, onder andere voor de toezichthouderrol van de IGJ. Dit zegt vooral iets over de
registratie van deze gegevens. Artikel 8:24 lid 2 stelt dat een overzicht van die gegevens periodiek,
minimaal eens per half jaar, aan de inspectie wordt geleverd.
De ministeriële regeling Wvggz van 31 oktober 2019 stelt nadere regels aan de invulling van dit deel
van de wet. In de regeling is beschreven dat niet alle gegevens zoals genoemd in artikel 8:24 lid 2
aangeleverd dienen te worden.
In artikel 7 van de Rvggz is aangegeven:
Artikel 7
Als format6 als bedoeld in artikel 3.1, zevende lid, van het Besluit verplichte geestelijke
gezondheidszorg voor het verstrekken van een digitaal overzicht, wordt het format in bijlage 1 bij
deze regeling vastgesteld.
In het Besluit verplichte ggz is ten aanzien van het format aangegeven:
Artikel 3.1
7. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze van verstrekken
van de in artikel 8:24, tweede lid, van de wet bedoelde gegevens. Bij ministeriële regeling kan
hiertoe tevens een format worden vastgesteld.
Het “format digitaal overzicht verplichte zorg” zoals opgenomen in de Rvggz geeft een uitgewerkt
overzicht van de verbijzondering van verschillende categorieën verplichte zorg zoals deze zijn
opgetekend in artikel 3.2 lid 2 van de Wvggz. Het format in de Rvggz vormt daarmee de basis voor de
gegevens die in het kader van artikel 8:24 lid 2 aan de IGJ verstrekt moeten worden.
Uiteraard hoeven alleen de gegevens doorgegeven te worden aan de IGJ van de verplichte zorg die
daadwerkelijk geleverd is (of wordt) aan een betrokkene.

6

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042740/2020-01-01#Bijlage
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De Nederlandse ggz heeft bij het ministerie van VWS een verzoek neergelegd om een wijziging door
te voeren in het opgenomen format. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de subvormen
van de verplichte zorgvorm “Medicatie” geen moment maar een duurregistratie moet zijn.
In bijlage 1 is het verzoek van de Nederlandse ggz vertaald in een bijgestelde format. Voor de iWvggz
gaan we uit van dit bijgestelde format.

Registratie gegevens
Het uitgangspunt voor aanlevering aan de IGJ is dat hiervoor gegevens gebruikt worden die
beschikbaar dan wel geregistreerd zijn in het EPD. Voor interne analysedoeleinden t.b.v.
kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 8:25 van de Wvggz, zal registratie van de
verplichte zorg op een gedetailleerder niveau plaatsvinden dan nodig is voor de aanlevering i.h.k.v.
artikel 8:24. Een nadere duiding binnen een locatie kan bijvoorbeeld zijn een specifiek gebouw,
verdieping, afdeling, team en/of medewerker. Ook is registratie van het exacte tijdstip van levering
daarvoor wellicht van belang in tegenstelling tot de aanlevering aan de IGJ waarbij alleen de datum
wordt doorgegeven.
Sommige gegevens die nodig zijn voor de levering in het kader van artikel 8:24 zijn beschikbaar in het
EPD en zijn geen gegevens die specifiek geregistreerd hoeven worden bij de levering van de
verplichte zorg.
Met de afspraken tussen de Nederlandse ggz en de IGJ in acht genomen, worden de volgende
gegevens onderscheiden die aangeleverd moeten worden in het kader van artikel 8:24 lid 2:
-

Gegevens van de locatie waar (of van waaruit) verplichte zorg is geleverd (zoals
geregistreerd in het locatieregister):
o Naam locatie
o Vestigingsnummer locatie

-

Gegevens van betrokkene die verplichte zorg heeft ontvangen7:
o Burgerservicenummer
o Voornamen
o Tussenvoegsel
o Achternaam (geboortenaam)

-

Aanwezigheid van zelfbindingsverklaring van een betrokkene.

-

Geleverde verplichte zorg:
o Vorm verplichte zorg (artikel 3.2 lid 2 Wvggz)
o StartdatumTijd/EinddatumTijd van de geleverde verplichte zorg bij duurregistratie
o Startdatumtijd van geleverde verplichte zorg bij momentregistratie
o Juridische titel waarop de verplichte zorg is geleverd.

Verder zijn afhankelijk van nog enkele te maken keuzes, onder andere voor de frequentie van de
gegevensverstrekking, de volgende gegevens mogelijk van belang:
-

7

LeveringsID vorm verplichte zorg. Een ID is nodig om de levering van start- en einddatum van
aan elkaar te relateren. Ook te gebruiken om correcties door te geven. Afhankelijk van de

Indien het bsn bekend is dan worden geen naamgegevens verstrekt
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-

uiteindelijke keuze, betreft dit een te registreren gegeven of wordt dit technisch toegevoegd
aan het leveringsbericht vanuit het EPD;
ZorgvormType verplichte zorg. Een indicator die aangeeft of de geleverde zorgvorm een
momentopname of een duurregistratie betreft;
Periode aanlevering. Voor een sluitende rapportage mogelijk te maken over de geleverde
verplichte zorg gedurende een bepaalde periode.

Frequentie rapportage
In artikel 6 van de Rvggz is ten aanzien van de aanleverfrequentie aan de IGJ aangegeven:
Artikel 6
2. De periode waarop het digitale overzicht betrekking heeft is 1 januari tot en met 30 juni,
respectievelijk 1 juli tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
De wet laat ruimte om vaker dan eens per zes maanden een overzicht aan te leveren.
De iWvggz houdt er rekening mee dat de frequentie van aanlevering vrij te bepalen is, van een
aanlevering per geleverde verplichte zorgvorm (direct) tot aanlevering over een (vrij te bepalen)
periode. Bijvoorbeeld een aanlevering per dag, week, maand of zoals in de Rvggz is aangegeven, eens
per half jaar.
De frequentie van aanlevering heeft geen impact op de registratie of gegevensset voor de
aanlevering zoals hiervoor beschreven. Mogelijk wel voor de registratie van de gegevens en de
uiteindelijke berichtspecificatie. Een gegeven om rekening mee te houden voor het berichtenverkeer
is dat er een technische beperking geldt in het koppelpunt bij VECOZO. Er bestaat een restrictie van
maximaal 25 MB per verstuurd bericht. Berichten die groter zijn dienen te worden opgeknipt in
meerdere berichten.

Openstaande vragen/bespreekpunten:
Voor de verstrekking van de gegevens hebben we een aantal bespreekpunten die een relatie hebben
met de uiteindelijke berichtspecificatie maar mogelijk (waarschijnlijk) ook met de registratie binnen
het EPD-systeem.
-

20200629 – koppelen gegevens in verschillende verstrekkingen.
Moet de start van de verstrekking van een verplichte zorgvorm in de ene rapportageperiode
gelinkt kunnen worden aan de verstrekking van de gegevens in de volgende periode gelinkt
kunnen worden?
In de laatste bespreking op 29 juni 2020 geeft de IGJ aan dat de verstrekte gegevens
informatie bevatten over geleverde en voortdurende verplichte zorg. De gegevens van de
verstrekking in een volgende periode moeten dus in voorkomende gevallen gelinkt kunnen
worden aan de eerder verstrekte gegevens.
Voor nu: in het overzicht van het berichttype in de publicatie van 1 juli 2020 is per
aangeleverde zorgvorm een leveringsID opgenomen. Het gebruik van het leveringsID is nodig
om de robuustheid van het berichtenverkeer te garanderen en is functioneel nodig om
gegevens op een eenduidige wijze aan elkaar te kunnen koppelen. De (technische) uitwerking
gebeurt op een ander moment in samenwerking met de Klankbordgroep. Een leveringsID is
ook de oplossing voor het doorgeven van correcties.

-

20200629 - Frequentie van gegevensverstrekking. Volgens de Rvggz is een halfjaarlijkse
periode opgetekend voor de verstrekking aan de IGJ. De Nederlandse ggz en IGJ maken
samen procesafspraken over de verstrekking van de gegevens. De uitkomst heeft geen
invloed op de iWvggz.
6

-

20200629 - Het gebruik van een indicator om moment- en duurregistratie te onderscheiden
van de geleverde verplichte zorgvormen. De (technische) uitwerking gebeurt op een ander
moment in samenwerking met de Klankbordgroep.

-

20200629- Is het nodig dat in de gegevensverstrekking wordt aangegeven op welke periode
de gegevens betrekking hebben? De (technische) uitwerking gebeurt op een ander moment in
samenwerking met de Klankbordgroep.

-

20200629 – Bespreekpunt tussen IGJ en de Nederlandse ggz: de verstrekking van gegevens
op basis van locatie- betrokkene-zorg of betrokkene-locatie-zorg? Uitkomst verwacht 3 juli
2020. De (technische) uitwerking gebeurt op een ander moment in samenwerking met de
Klankbordgroep.
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Bijlage 1
FORMAT DIGITAAL OVERZICHT VERPLICHTE ZORG (12-06-2020)
Naam locatie:
Vestigingsnummer:

Gegevens betrokkene
Achternaam, voornaam, initialen, tussenvoegsels
Zelfbindingsverklaring aanwezig?
Vormen van verplichte zorg
Vorm van verplichte zorg

□ Het toedienen van vocht,
voeding en medicatie, alsmede
het verrichten van medische
controles of andere medische
handelingen en therapeutische
maatregelen, ter behandeling
van een psychische stoornis,
dan wel vanwege die stoornis,
ter behandeling van een
somatische aandoening

□ Beperken van de
bewegingsvrijheid

Ja/Nee
Tijdregistratie
(een combinatie van
datum: dd-mm-jjjj en
tijd: uu:mm)

□ Vocht en voeding
□ Medicatie

Startdatumtijd
□ Orale medicatie

Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Intramusculaire medicatie

Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Intraverneuze medicatie
□ Overige medicatie
□ ECT
□ Overige medische
handelingen

Startdatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Fixatie

□ Fysieke fixatie

Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Het beperken van de
bewegingsvrijheid, door
plaatsen op een gesloten
afdeling
□ Overige beperking van de
bewegingsvrijheid
□ In een separeerverblijf
□ In een Extra Beveiligde Kamer
(EBK)
□ In een afzonderings-ruimte
□ In de eigen
kamer/verblijfsruimte
□ Overige vormen van insluiten

□ Uitoefenen van toezicht op
betrokkene

□ Cameramonitoring
□ Andere elektronische
middelen

□ Onderzoek aan kleding of
lichaam (momentopname)
□ Onderzoek van
woon/verblijfruimte op gedragbeïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen

1/2/3/4/5/6

□ Het verrichten van medische
controles of andere medische
handelingen en therapeu-tische
maatregelen, ter behandeling
van een psychische stoornis,
dan wel vanwege die stoornis,
ter behandeling van een
somatische aandoening

□ Mechanische fixatie

□ Insluiten

Juridische titel
(1= Zorgmachtiging,
2= Crisismaatregel (CM),
3= tijdelijk verplichte zorg in een
onvoorziene situatie,
4= beslissing tijdelijke verplichte zorg
voorafgaand aan CM,
5= machtiging voortzetting CM,
6= terbeschikkingstelling(tbs)/plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)
1/2/3/4/5/6

1/2/3/4/5/6

1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6

1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
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□ Controle op aanwezigheid van
gedrag-beïnvloedende
middelen
□ Aanbrengen van beperkingen □ Beperking in het gebruik van
het eigen leven in te richten, die communicatiemiddelen
tot gevolg hebben dat
betrokkene iets moet doen of
nalaten, waaronder het gebruik
□ Overige beperkingen
van communicatiemiddelen

Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Beperken van het recht op
het ontvangen van bezoek
□ Opnemen in accommodatie

Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd
Startdatumtijd
Einddatumtijd

1/2/3/4/5/6

□ Ontnemen van de vrijheid van
betrokkene door hem over te
brengen naar een plaats die
geschikt is voor tijdelijk verblijf

1/2/3/4/5/6
1/2/3/4/5/6
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