
 

 

 

 

Antwoorden vragenuurtjes Wvggz 
Op 20 mei en 14 juni 2021 organiseerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) digitale 
vragenuurtjes over de gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg. Dit deed zij samen 
met brancheorganisaties VGN, Actiz en de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en 
softwareleveranciers Tenzinger (Wzd) en Avinty (Wvggz). In dit document staan de antwoorden op 
vragen die zijn gesteld over de gegevensaanlevering verplichte zorg (Wvggz):  
 

• eerst over het digitaal overzicht over de eerste helft van 2021  
• daarna over de analyse over de eerste helft van 2021 

Deze vragen en antwoorden zijn een aanvulling op de informatie over de Halfjaarlijkse 
gegevensaanlevering Wvggz en Wzd en de Handleiding gegevensaanlevering dwang in de zorg die 
daarbij hoort. 

Wvggz: digitaal overzicht 

De vragen gaan over verschillende onderdelen van de digitale aanlevering: de gegevens, de 
aanleverprocedure en de techniek. 

Wat wordt er bedoeld met verplicht aanleveren van de locatie? Ik zie dit niet 
terugkomen in de documentatie. Wordt hier de vestiging mee bedoeld?  
Ja, de locatie/vestiging moet verplicht worden aangeleverd. Bij het invullen welke locatie het 
betreft, wordt het vestigingsnummer gebruikt zoals dat in het handelsregister is opgenomen. Van 
daaruit wordt ook de verbinding met het locatieregister gelegd. De AGB-code is hier niet van 
toepassing. 
 
 
Welke verantwoordelijkheid heeft een algemeen ziekenhuis onder de Wvggz en de Wzd 
voor de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens aanlevering? Geldt dit ook voor PAAZ-
afdelingen? 
 
Bij algemene ziekenhuizen is het afhankelijk waar de gedwongen zorg is gestart. Als de 
gedwongen zorg in het ziekenhuis start, valt het onder de WGBO en is deze wet de leidraad. Dan 
hoeven gegevens niet worden aangeleverd bij de inspectie. Wanneer de gedwongen zorg in een 
Wzd- of Wvggz-instelling is gestart, valt de gedwongen zorg onder de Wzd of Wvggz. De Wzd- of 
Wvggz-instelling blijft dan verantwoordelijk voor registratie en aanlevering. 
 

Geldt dit ook voor PAAZ-afdelingen?  
Nee, de PAAZ-afdelingen van een algemeen ziekenhuis zijn geregistreerd in het locatie 
register Wvggz/Wzd. De IGJ krijgt van de PAAZ-afdelingen een digitaal overzicht 
(kwantitatieve gegevensaanlevering) en analyse (kwalitatieve gegevensaanlevering). 
Omdat het hierbij gaat om een psychiatrische afdeling, gelden er andere regels dan in het 
algemene ziekenhuis. 

 
Is de aanlevering op besluitniveau of op toepassingsniveau? 
De aanlevering vindt plaats over de verplichte zorg die daadwerkelijk is uitgevoerd. 
 
 
Als instellingen medicatie toch registreren als momentregistratie (en niet als 
duurregistratie) gaat dat dan een vertekend beeld geven tussen instellingen? 
De inspectie realiseert zich dat deze eerste aanlevering niet gelijk zonder fouten zal zijn. Wel 
proberen we zoveel mogelijk te anticiperen en te sturen op de knelpunten die aangetroffen worden 
in de proefaanlevering van de softwareleveranciers. 
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Is er een standaardformat voor de aanlevering? Moet dit op patiëntniveau of 
locatieniveau? 
Ja, er is een standaard format waaraan de softwareleveranciers zich conformeren. De aanlevering 
is zowel op patiëntniveau als op locatieniveau. In de Technische Handreiking Aanlevering 
Toezichtinformatie Wvggz staat hierover meer informatie. Het format staat in de Regeling 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz).  
 
 
Waarom aanleveren met BSN en niet anoniem?  
De IGJ heeft deze gegevens nodig om te kunnen analyseren hoe patiëntengroepen zich bewegen. 
Deze groepen kunnen gemaakt worden aan de hand van kenmerken van de individuele patiënt. 
Daarmee wil de IGJ patiëntengroepen landelijk of regionaal volgen. Dit maakt het mogelijk om te 
analyseren of patiënten zich bewegen tussen de verschillende wetten en hoe dit zich ontwikkelt in 
de tijd. Daarnaast kunnen er ook vergelijkingen gemaakt worden tussen de regio’s, eventueel 
afgezet tegen het landelijke gemiddelde. Het doel hiervan is om risico’s te definiëren en daarop te 
anticiperen.   
 
Mag dit aanleveren met BSN wel qua privacy?   
In eerste instantie was dit nog niet opgenomen in de Wvggz maar dit is nu wel opgenomen  in het 
wetsvoorstel Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (de reparatiewet). Op het 
moment dat het aanleveren met BSN is meegenomen in de reparatiewet en de wet is 
aangenomen, mag de IGJ de gegevens op basis van een BSN opvragen. Dit voldoet aan de AVG. 
De IGJ zorgt voor een veilig portaal om de gegevens veilig te kunnen uploaden. De 
verantwoordelijkheid ligt tot het moment van uploaden bij de zorgaanbieder. Vanaf het moment 
dat de gegevens zijn ontvangen bij de IGJ ligt de verantwoordelijkheid van het correct verwerken 
van de gegevens bij de IGJ. De zorgaanbieder ontvangt een ontvangstbevestiging.  
 
Wat als de periode van toepassing van verplichte zorg nog niet is afgesloten op het 
moment van aanleveren? Hoe werkt dat dan technisch, moet je dan niet ook de oude 
periode aanleveren? Met andere woorden hoe zorg je dat de inspectie beschikt over de 
meeste actuele (en eventueel ook later gecorrigeerde) gegevens? 
Deze vraag gaat over de situatie dat een cliënt gedwongen zorg ontvangt en in de tussentijd vindt 
een aanlevermoment plaats. Dit staat beschreven in de specificaties. In het aan te leveren xml-
bestand staat de daadwerkelijk geleverde verplichte zorg beschreven. Als de zorg doorloopt wordt 
wel de begindatum van de zorg geleverd en geen einddatum. De einddatum wordt dan in de 
volgende aanleverperiode aangeleverd. 
 

In de aanlevering moeten wij per registratie van een toepassing aangeven wat de 
juridische status is waarbinnen de verplichte zorg gegeven wordt. Dit rolt niet altijd 
goed uit ons registratiesysteem. Hoe zwaar wordt daarnaar gekeken?  
De inspectie begrijpt dat bij deze eerste aanlevering in de gegevens nog kleine afwijkingen kunnen 
bevatten. Wij houden daar rekening mee.  
 

Kunnen de technische mensen ook de bijbehorende xsd (XML Schema) publiceren? Wij 
hebben geen ggz-module van ons EPD, dus we zullen het zelf moeten maken.  
Instellingen die geen gebruik maken van een systeem van één van de softwareleveranciers die 
aangesloten zijn bij de projectgroep, en dus zelf een omgeving bouwen, kunnen zich melden bij 
Ron Obbens van het ministerie van VWS: ca.obbens@minvws.nl of 06-21811289. Hij zal de 
technische specificaties met u delen. Daarnaast staat op de website van de IGJ, de Technische 
Handreiking Aanlevering Toezichtinformatie Wvggz.  
 

Is er voor zorgaanbieders een mogelijkheid tot een test-aanlevering? 
Nee. De softwareleveranciers leveren proefbestanden aan. Niet de zorgaanbieder. De 
zorgaanbieders kunnen ervanuit gaan dat de bestanden die de software van de leverancier 
genereerd, goed zijn bevonden om bij de IGJ aan te leveren. 
 
Dit betekent dat hetzelfde record vaak in twee aanlevermomenten geregistreerd wordt, de eerste 
waarin de einddatum leeg is en de tweede waar de einddatum is ingevuld. 
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Vervolgens houdt de IGJ daar rekening mee in haar analyse. Zij weet welke vormen ‘duur-
registraties’ zijn en dat deze zorg bij het ontbreken van een einddatum het volgende 
aanlevermoment terug zal komen. 
 

Wvggz: analyse 

Vragen over de gegevens en over de aanleverprocedure. 
 
Gaat het in de kwalitatieve analyse om het vergelijken van cliënten met Wvggz-titel en 
cliënten zonder Wvggz-titel? Of gaat het om het vergelijken van cliënten allemaal met 
Wvggz-titel, bij wie al dan niet verplichte zorg wordt uitgevoerd? 
Het is belangrijk om de vergelijking te maken tussen mensen met en zonder titel. Hierbij is de 
context waarin gegevens worden geduid belangrijk. Zo is een locatie met tien cliënten die allemaal 
een maatregel hebben, een ander verhaal dan een locatie met duizend cliënten waarvan tien een 
maatregel hebben. Ook is van belang om te duiden welke categorie patiënten binnen een locatie 
verblijven. Deze gegevens kunt u tussen uw locaties vergelijken. Vervolgens is het interessant om 
te weten wat de onderliggende oorzaak is van dit verschil: dat wil de IGJ graag teruglezen in de 
analyse. Net als dat de inspectie terug wil zien welke verbetermaatregelen u neemt. Als de analyse 
gemaakt is op organisatieniveau, wil de inspectie duiding terugzien op locatieniveau. Uiteindelijk is 
het doel dat er zo weinig mogelijk verplichte zorg wordt verleend.  
 
Kortom: een analyse moet de organisatie helpen om het aantal toepassingen van verplichte zorg 
terug te dringen. Of een analyse per maatregel hieraan bijdraagt, is afhankelijk van de soort 
organisatie. Deze afweging mag de organisatie zelf maken. Waar een analyse aan moet voldoen 
staat in de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz). Hoe en wat u daaronder 
wegschrijft daar is de zorgaanbieder vrij in. 
 
Vanuit TBS Nederland is bij IGJ aangegeven dat er binnen tbs-instellingen een beperkt 
aantal Wvggz-patiënten in de klinieken is. Met dit beperkte aantal heeft een analyse 
geen toegevoegde waarde. Wat wordt van tbs-instellingen verwacht rondom de 
analyse? 
De IGJ is met de tbs-instellingen in gesprek over welke verplichte zorg binnen de Wvggz valt, en 
welke daarbuiten valt. Daarbij is de IGJ een inventarisatie aan het maken over welke gegevens zij 
graag ontvangt. Het betreft kleine aantallen waardoor er maar weinig gegevens aangeleverd 
hoeven te worden. Kortom, hier worden nog gesprekken over gevoerd om dit te bepalen. 
 

Onze analyse over 2020 staat in het kwaliteitsrapport, moet dit ook direct bij IGJ 
worden aangeleverd? 
Voor de toekomstige analyse geldt: als die over de toegepaste verplichte zorg gaat, wel. Alle 
analyses zijn inmiddels bij ons ingeleverd. Als u geen verplichte zorg hebt geleverd, zijn wij heel 
erg benieuwd naar het verhaal hoe dat zo is gekomen. En als u dat wel heeft gedaan, hoeft u dat 
niet nu nog aan te leveren. Dan gaan we ervanuit dat u in november 2021 gegevens aanlevert 
over de eerste helft van 2021. Of, de IGJ moet tegen die tijd samen met de Nederlandse GGZ en 
het ministerie van VWS nieuwe afspraken hebben gemaakt. 
 
Krijgt een instelling ook terugkoppeling op de analyse? 
De IGJ geeft in een publicatie een algemene terugkoppeling met haar beeld van alle 
binnengekomen analyses. Maar een individuele instelling zal geen terugkoppeling krijgen op de 
analyse, tenzij de analyse specifieke vragen oproept. 
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