
Prioriteiten 

gegevensuitwisseling ggz 

Bijeenkomst Informatieberaad  

6 februari 2019 
 

dr William Goossen 

1 



Wie zijn wij 

• Branche-organisatie ggz- en 

verslavingszorg; 

• Belangenbehartiging informatiebeleid 

• Strategische agenda en visievorming 

• ehealth, interoperabiliteit en 

gegevensstandaardisatie (zibs!) 
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Risico’s voor 

patient:  
- Kastje en muur 

en wal en schip 

- Beschikt niet 

over gegevens 

- Gegevens over 

de sectoren en 

domeinen 

verschillen 

- Cruciale 

informatie nodig 

beslismomenten 

diagnose, 

behandeling en 

nazorg  

VIPP GGZ voorbereiding: 

MedMij / PGO  

Medicatie  

eHealth 



Uitdagingen achterban 

• Alle gegevens naar patiënt!! (tenzij..) 

• ICT in primair proces 

• EPD, e-health, ROM, EVS 

• Architecturen 

• Geen overtypen van gegevens 

• Niet meerdere malen inloggen 

• Individuele koppelingen kostbaar 

• Inzet op verminderen regeldruk en 
admin lasten 

• Innoveren op gegevensgebruik 
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VWS/Nictiz Criteria voor prioritair 
groot medisch belang c.q. hoge risico’s voor verantwoorde zorg:  

• De somatische insteek is weinig relevant voor geestelijke 

gezondheidszorg. Daarentegen is er een maatschappelijk belang 

voor goede ggz, o.a. veiligheid, overlast, participatie, vroeg 

opsporen 

grote volumes:  ggz behandelt ruim 1.250.000 patiënten / jaar 

• Vektis 2016 zegt: 

– 220.000 Nederlanders (18+) Generalistische Basis-ggz (GB-

GGZ) via zorgverzekeringswet.  

– 500.000 In de Specialistische-ggz (S-GGZ) zonder verblijf 

– 490.000 patiënten in de POH-GGZ 

– 45.000 patiënten in de S-GGZ met verblijf  

– 30.000 in WVGGZ  

– < 20.000 in forensisch (Bron: DJI in getal 2013-2017) 

• Vektis zegt in 2014 voor de groep van 0-17 jaar: 

– 60.000 patiënten voor GB-GGZ  

– 160.000 voor de S-GGZ zonder verblijf. 

– Stelselwijziging maakt overzicht vanaf 2015 onmogelijk 5 



VWS/Nictiz Criteria voor prioritair 
forse bijdrage aan doelmatigheid 

• De ggz heeft grote slagen gemaakt, o.a. in de keten huisarts 

-> POH –> basis GGZ -> specialistische ggz 

• Hier is nog veel werk nodig, 

• ROM impasse 

door patiënten zelf als van grote meerwaarde beoordeeld  

• patiënten en hun naasten duidelijker positie in de zorg  

• betrokken bij behandelbeslissingen,  

• Meer regie nemen in het zorgproces  

• programma’s zelfmanagement  

• GGZ is voorloper in de inzet van eHealth in de vorm van 

Blended Care 

• Jeugd: hoe vroeger in het leven psychische problematiek 

wordt onderkend, des te beter de (levenslange) prognose 
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Financiering in ggz: ketenmaximalisatie 
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Gegevens in ketens en 

netwerken? 

• Betrouwbaar? 

• Beschikbaar? 

• Reductie administratieve lasten? 

• Leveranciers-onafhankelijke 

koppelingen? 

• Doorbouwen Koppeltaal HL7 FHIR.. 

• Krachtenbundeling?  
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Prioriteiten ggz gegevensuitwisseling 

• VIPP-GGZ 

• Wet Verplichte GGZ 2020 

• Prioriteiten uitwisseling buiten het 

medisch domein gaan voor.  

– Want medisch domein werkt al aan 

oplossingen waar we in mee kunnen gaan 

– Overige domeinen hoge problematiek 

(uitwisseling data Jeugd & WMO: 

babyslofjes stadium). 
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Concrete prio’s 
• Uitvoering WVGGZ (informatieproducten, zibs & jibs).  

• Administratieve stromen gemeentelijk domein Jeugdggz & 

WMO  

• laboratoriumonderzoek en uitslagen (zibs lab-uitslag en 

tekstuitslag) standaard “lab2zorg” implementatie in ggz  

• Overdracht forensische zorg -> reclassering  

• Overdracht ggz-keten (huisarts -> gb-ggz -> g-ggz, 

verslavingszorg, forensische zorg en alle overdrachten 

daartussen).  

• Uitwisseling medicatiegegevens van en naar de apotheek 

informatiestandaard Medicatieproces (+ICA, + lab)  

• Overdracht naar het gemeentelijk domein vanuit de WMO 

(zorg) 

• Overdracht ggz naar verzorgingstehuis (Care) 
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Conclusie 

• Ggz doet mee in de zorg 

• Wil dolgraag uitwisselen 

• eHealth/ gegevens naar client gemeengoed 

• Urgentie bij justitie, reclassering, gemeente 
en huisarts -> ggz 

• Vanuit zorgdomein naar andere ketens en 
netwerken 

• op basis van de zorgstandaarden als ZIBs, 
HASP-ggz, medicatie package 
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