
 
 
 
 
 
 
Antwoorden vragenuurtjes Wzd 
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 onvrijwillige zorg (Wzd):  

 
• Eerst over het digitaal overzicht over de eerste helft van 2021 
• daarna over de analyse over de eerste helft van 2020 (de deadline hiervoor was 21 juli 

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. 

Wzd: digitaal overzicht 

Antwoorden op vragen over de gegevens, vragen over de aanleverprocedure en vragen over de 
techniek. 

Moet ook onvoorziene zorg worden aangeleverd?  
Ja, ook onvoorziene zorg moet worden aangeleverd. 
 
Is de locatie waarop je aanlevert de locatie/accommodatie zoals vastgelegd in het 
locatieregister Wvggz/Wzd?  
Bij het leveren van onvrijwillige zorg binnen een locatie, moet de locatie in het locatieregister 
opgenomen zijn. Bij de thuiszorg dient de locatie van waaruit het team die de onvrijwillige zorg 
biedt werkt geregistreerd te staan. Dit gebeurt op basis van het vestigingsnummer van de Kamer 
van Koophandel. En deze vestigingsnummers zijn dan ook onderdeel van de aanlevering. 
 
Als je geen onvrijwillige zorg hebt geboden met verzet, lever je dan wel aan met de 
cijfers " 0", of hoef je dan niks aan te leveren?  
Als een organisatie geen onvrijwillige zorg heeft verleend, hoeft deze geen digitaal overzicht aan te 
leveren. Dat betekent dat de organisatie ook geen analyse hoeft aan te leveren.   
 

Ik heb nu wel iets aangeleverd zonder verzet. Dat had niet gemoeten. Geeft dat 
problemen?  
Daarmee zijn de cijfers minder betrouwbaar en is het zaak om dit mee te nemen in de kwalitatieve 
analyse. Maar het gaat nu om de aanlevering over het eerste half jaar 2021: die vindt op zijn 
vroegst plaats als de reparatiewet in werking is getreden. 
 
Is aanleveren van burgerservicenummers wel AVG-proof? 
De IGJ heeft de BSN nodig om een analyse te kunnen uitvoeren op groepen cliënten. Deze 
groepen cliënten worden geïdentificeerd aan de hand van kenmerken van de cliënt. Dit is wel 
mogelijk als een BSN bekend is, maar niet wanneer namen van de cliënten gebruikt worden. Zo 
kan IGJ kijken welke trends aanwezig zijn over de periode heen. Trends kunnen zijn: welke zorg 
afneemt en welke zorg toeneemt, wisselen bepaalde groepen veel tussen locaties en wisselen 
cliënten tussen de Wzd en de Wvggz. Dit kan alléén gedaan worden wanneer de BSN bekend is. 
Als trends geïdentificeerd zijn, biedt dat de mogelijkheid te onderzoeken en te analyseren wat hier 
de oorzaak van is.  
 
Het aanleveren van de gegevens met een BSN wordt met het wetsvoorstel Vereenvoudiging 
uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (de reparatiewet) verankerd in de wetgeving. Daarvoor 
wordt op dit moment nog gewerkt aan deze nieuwe wetgeving. Deze is inmiddels door de tweede 
kamer en moet nog door de eerste kamer. AVG betekent dat de gegevens die je verwerkt, veilig 
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verwerkt worden. Als de wet is aangenomen, geldt nog steeds dat de gegevens op een veilige 
manier aangeleverd moeten worden. De zorgorganisatie is hierbij verantwoordelijk tot het moment 
van aanlevering en de IGJ is geacht de zorgvuldigheid te waarborgen vanaf het moment dat de 
gegevens zijn ingeleverd.  
 
In de handreiking staat op pagina 3 expliciet dat naast BSN, geboortedatum ook 
voornaam, initialen, voorvoegsel, achternaam aangeleverd moeten worden. Op pagina 4 
wordt los beschreven wat te doen als het BSN onbekend is.  
In de Technische Handreiking Aanlevering Toezichtinformatie staat: als BSN van de cliënt bekend 
is, moeten als persoonsgegevens alleen BSN en geboortedatum aangeleverd te worden. Als BSN 
onbekend is, moeten- naast geboortedatum- ook initialen, voornamen en achternaam aangeleverd 
worden. Optioneel ook voorvoegsel en adresgegevens. 
 
Waarom wordt er onderscheid gemaakt in de definitie van onvrijwillige zorg ten 
opzichte van de definitie in de wet? Als ik het goed begrijp vallen de drie categorieën 
dus niet in de kwantitatieve gegevens als er geen daadwerkelijk verzet is? 
Dit is een keuze van de wetgever geweest. Zij hebben ervoor gekozen om alléén de onvrijwillige 
zorg te rapporteren aan de IGJ. Een zorgorganisatie kan er alsnog voor kiezen om ook de drie 
vormen van gelijkgestelde zorg vast te leggen, te rapporteren en te evalueren. Maar dit wordt niet 
aan de IGJ aangeleverd. 
 
Je mag maar maximaal 5 bestanden toevoegen bij de aanlevering van het overzicht, 
maar dit lijkt niet afdoende te zijn voor onze organisatie, bij 1 bestand per locatie. Hoe 
daarmee om te gaan? 
In 2020 heeft de IGJ veel documenten ontvangen in verschillende stijlen, verschillende 
programma’s waarmee de gegevens waren opgemaakt, enzovoorts. Dat maakte het onmogelijk 
voor ons om één landelijk beeld te creëren. Dat heeft geleid tot de huidige situatie. Een 
zorgorganisatie kan één bestand aanleveren waarin de onvrijwillige zorg van meerdere 
vestigingen/locaties staat. In dat geval is één bestand afdoende, de softwareleveranciers kunnen 
hierin voorzien.  
 
Is het de bedoeling dat er 2x per jaar kwantitatieve gegevens aangeleverd moeten 
worden? Eerder is gezegd dat er 1x per jaar via het format aangeleverd moet worden en 
dat er minimaal 1x per jaar in een kwaliteitsverslag van de instelling aandacht is voor de 
aantallen en de analyse. Klopt dit of heb ik het verkeerd begrepen? 
De zorgaanbieder levert minimaal twee keer per jaar een digitaal overzicht aan (kwantitatieve 
gegevens). De softwareleverancier organiseert voor de zorgorganisatie dat zij dit bestand kunnen 
maken. Daarnaast levert de zorgaanbieder één keer per jaar een kwalitatieve analyse aan. De 
inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders structureel zicht houden op de ingezette 
onvrijwillige zorg. Daarom moeten zij, naast de analyse die jaarlijks wordt aangeleverd, nog 
minimaal één keer per jaar een analyse uitvoeren. Aan de vorm van deze analyse zijn geen eisen 
gesteld; dat kunnen zorgaanbieders zelf bepalen. Deze analyse kan bijvoorbeeld worden 
opgenomen in een managementrapportage van de organisatie. De IGJ kan naar deze analyse 
vragen als zij op bezoek komt of contact opneemt, bijvoorbeeld vanwege een melding. 
 
Wanneer ben je een "kleine zorgaanbieder"? Want daarvoor wordt verwezen naar nog 
een te plaatsen bestand. 
De IGJ beschouwt een zorgaanbieder met één locatie en minder dan 25 cliënten als een kleine 
zorgaanbieder. Daarbij is het belangrijk dat de formulieren die de IGJ binnenkort ter beschikking 
stelt, alléén door de organisaties gebruikt worden die weinig onvrijwillige zorg leveren: minder dan 
tien keer per jaar. 
 
 
 

De huidige manier vraagt best wel veel extra registratie voor de zorg: de subcategorieën 
zitten er weer bij en daarnaast moet de inzet geregistreerd worden met aantal en tijd 
voor de structureel ongeplande maatregelen. In hoeverre wordt de aanlevering 
geëvalueerd met zorgorganisaties?  
In de huidige projectgroep zijn onder andere softwareleveranciers, branchepartijen en 
zorgaanbieders betrokken. Zij gaan met elkaar de aanlevering evalueren en hoe deze verbeterd 
kan worden in de volgende aanlevering. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk extra 
administratieve lasten bijkomen in de zorg. Maar de aangeleverde informatie moet ook voor de 
inspectie meerwaarde hebben voor haar toezicht. 
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Wat moeten we doen als we over 2020 nog geen cijfers hebben aangeleverd? 
Met betrekking tot de Wzd, hoeven over 2020 geen cijfers aangeleverd te worden. Wel de 
kwalitatieve analyse over 2020. Deze moest voor 21 juli aangeleverd worden. 
 

Ons digitale systeem laat niet toe om correcte gegevens te genereren. Hoe moet dat dan 
leiden tot betrouwbare aanlevering? 
De leverancier van het digitale systeem kan contact opnemen met Ron Obbens van het ministerie 
van VWS om het systeem aan te passen om de gegevens te genereren: ca.obbens@minvws.nl.  
Voor zorgaanbieders die weinig gedwongen zorg leveren (minder dan tien keer per jaar), stelt de 
IGJ een webformulier beschikbaar waarin de gedwongen zorg op persoonsniveau opgevoerd en 
aangeleverd kan worden. Een voorbeeld van het formulier vindt u hier: Gegevensaanlevering voor 
kleine zorgaanbieders (Wvggz en Wzd). 
 

Wij zijn een kleine organisatie en kunnen in pdf en in Excel of Word aanleveren. Maar 
niet in andere bestanden. Volgens mij vroeg het systeem om een ander bestand dat wij 
niet kunnen leveren.  
De IGJ heeft voor kleine organisaties (25 cliënten of minder) een formulier ontwikkeld, waarmee 
zij dezelfde gegevens kunnen aanleveren. Dit is ook op persoonsniveau, locatieniveau en op 
organisatieniveau. Dit formulier komt als de reparatiewet in werking treedt, beschikbaar. Een 
voorbeeld van dit formulier is te zien op de website van de IGJ. Zie de pagina Halfjaarlijkse 
gegevensaanlevering Wvggz en Wzd. 
 

Verwacht de inspectie dat de zorgaanbieders en hun toezichthouders garant staan voor 
de inhoud van de gegevensaanlevering? Dat puzzelt ons, omdat die xml-bestanden niet 
inzichtelijk/leesbaar zijn voor ons? 
Dit is de eerste aanlevering en de IGJ is zich ervan bewust dat er nog factoren zijn die bij de 
volgende aanlevering beter kunnen. Het is vooral belangrijk dat zorgaanbieders de gegevens goed 
registreren en aanpassingen doen in het ECD, dus bij de bron- in plaats van in het xml-bestand. 
Als blijkt dat de gegevens toch niet kloppen, kan dit volgend jaar in de analyse gedeeld worden. 
 
Krijgen we nog een voorbeeld te zien van een xml-bestand, zodat we weten hoe dit eruit 
gaat zien?  
U kunt een voorbeeld van een xml-bestand bekijken in de video “Digitaal overzicht: van 
registreren van de gegevens tot xml” op de pagina: Handleiding gegevensaanlevering dwang in de 
zorg. 
 
Kunnen we het gegenereerde bestand op de een of andere manier wel goed bekijken, 
omdat we aan de hand van dat bestand een analyse moeten gaan maken? 
In de meeste gevallen zult u niet aan de hand van dit bestand een analyse maken. De meeste 
softwareleveranciers hebben een analysetool, waarmee u de gegevens ziet om een kwalitatieve 
analyse te maken.  
 
Krijgen we na de 1e aanlevering een terugkoppeling van IGJ over het compleet/correct 
zijn van de gegevens. Zodat we hier voor de 2e aanlevering op kunnen aanpassen?  
Nee, er komt geen individuele terugkoppeling. De IGJ en de softwareleveranciers voeren een 
proefaanlevering uit om te kijken wat hierin de uitdagingen zijn. Daarom is het niet meer nodig om 
per organisatie een proefaanlevering uit te voeren. De IGJ gaat wel samen met de 
brancheorganisaties kijken hoe zij een terugkoppeling kan geven op de gegevens die zijn 
aangeleverd op landelijk niveau. Mogelijk zijn er trends zichtbaar in de sector waar we van kunnen 
leren.  
 
Wat nu als het ECD nu niet op tijd klaar is?  
De projectgroep is continu in gesprek met de softwareleveranciers of de deadline haalbaar is.    
Er is besloten tot uitstel voor het aanleveren van het digitaal overzicht onvrijwillige zorg. De IGJ 
verwacht dat het binnen de nieuwe deadline voor alle softwareleveranciers haalbaar is om de 
zorgaanbieders in staat te stellen op tijd aan te leveren. 
 
Wat moet je als organisatie nog aanpassen als de ECD-leverancier het gereed heeft?  
Dan hoef je als organisatie in principe niks meer aan te passen. Hoewel wij wel begrijpen dat er 
behoefte is om de gegevens te controleren. Het is van belang dat er bij de bron, dus in het ECD, 
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goed geregistreerd wordt. Als het daar goed gebeurt komen gegevens er goed uit. Dus ga achteraf 
niks wijzigen in het bestand dan kan de inspectie deze niet verwerken. Maar doe dit dan bij de 
bron en draai een nieuw bestand uit. 
 

Wat als het bestand echt fout is?  
Als het bestand echt fout is, dan wordt de zorgaanbieder geadviseerd om contact op te nemen met 
de softwareleverancier. De zorgaanbieder is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens kloppen.  
 
Is het mogelijk om voor 2021 een proefaanlevering te doen, zodat er daarna de 
definitieve versie opgestuurd kan worden? 
Elke softwareleverancier kan een proefaanlevering doen. De inspectie gaat ervanuit dat als deze 
klopt, dit geldt voor alle organisaties die het systeem van die softwareleverancier gebruiken. Het is 
voor de inspectie niet haalbaar om van alle zorgaanbieders proefaanleveringen te beoordelen. 
 

Wzd: kwalitatieve analyse 

Antwoorden op vragen over de gegevens en de aanleverprocedure. 

Voor de kwantitatieve analyse wordt alleen verwacht dat de maatregelen met verzet 
opgenomen worden. Geldt dit ook voor de analyse, of worden hier alle vormen van 
onvrijwillige zorg in opgenomen? 
Ja de analyse gaat alléén over de onvrijwillige zorg die is aangeleverd. Maar mogelijk wil een 
organisatie zelf ook weten wat de situatie is van de andere vormen van maatregelen. Hierin is de 
organisatie vrij om dit met de IGJ te delen. 
 
Als een organisatie zowel verpleeghuiszorg als wijkverpleging heeft: wordt de analyse 
van de onvrijwillige zorg dan in het kwaliteitsjaarverslag van verpleeghuis en apart in 
kwaliteitsjaarverslag van de wijkverpleging geplaatst?  
Het kan apart aangeleverd worden, dat staat de organisatie vrij. Dit is iets dat kleine 
zorgorganisaties kunnen doen omdat zij niet de verplichting hebben om een jaarverslag in te 
dienen. 
De organisatie mag zelf invulling geven aan wat het handigst is voor de organisatie. Misschien 
werkt het prettig om alléén op organisatieniveau de analyse te beschrijven of juist om een 
specificatie te maken. De zorgaanbieder mag namelijk ervoor kiezen om een jaarverslag op 
organisatieniveau in te dienen. 
 
Wij zijn zowel actief in de VVT als in de gehandicaptenzorg; moeten hier dan 2 analyses 
voor aangeleverd worden of kan dit in 1 organisatie-brede aanlevering? 
Een organisatie die zowel in de VVT als in de gehandicaptenzorg zorg biedt, kan haar analyses in 
één organisatiebrede analyse aanleveren. Ook als een organisatie zorg biedt die valt onder de 
Wvggz en zorg aanbiedt die valt onder de Wzd, mag ook de analyse in één organisatiebrede 
analyse aangeleverd worden. 
 
De kwalitatieve analyse is wel heel uitgebreid voor een kwaliteitsrapportage. Mag een 
beknopte analyse terugkomen in het rapport en een uitgebreide variant aanleveren bij 
de IGJ?  
De analyse moet betekenisvol zijn voor de zorgaanbieder en voldoen aan de regeling. Hoe de 
zorgaanbieder hier vorm aan geeft is aan de zorgaanbieder zelf. 
 

Wat betreft de analyse, in hoeverre evalueer je daarin hoe de implementatie verloopt/is 
verlopen? 
De inspectie ziet graag een reflectie op de gebeurtenissen zoals een implementatie en hoe dit zich 
vertaalt, of niet, naar de cijfers. De analyse houdt in dat er gekeken wordt naar wat de organisatie 
anders had kunnen doen en welke verbetermaatregelen hebben bijgedragen tot verbetering. 
 
In de Rzd wordt gesproken over een kwantitatief deel en een kwalitatief deel in de 
analyse. Dat betekent dus ook dat er cijfers in de analyse terug moeten komen? 
In de analyse willen we vooral zien welke vormen in welke hoeveelheden worden toegepast. 
Daarbij moet een organisatie ook vergelijkingen maken tussen locaties. Dus ja: om goed inzicht te 
geven is het van belang dat er iets van cijfers is te zien. Maar hoe deze gepresenteerd worden 
staat de organisatie vrij. 



 
Moet een analyse over 2020 ook met CCR worden besproken?  
Ja, de analyse moet met de cliëntenraad besproken worden. Het staat organisaties vrij of zij dit 
doen met de centrale cliëntenraad of met de cliëntenraden die gekoppeld zijn aan de locaties.  
 
De analyse wordt door de zorgaanbieder aangeleverd. Verwacht IGJ daarbij een rol van 
de Wzd-functionarissen, en zo ja, welke? 
In de regeling staat dit niet specifiek benoemd. Maar het is wel goed dat een Wzd-functionaris 
betrokken is en hier een rol in heeft gespeeld. De rol van de Wzd-functionaris is gerelateerd aan 
de analyse waarbij gekeken wordt hoe de onvrijwillige zorg verder teruggedrongen kan worden. 
 
Als wij een kwalitatieve analyse (op organisatieniveau) aanleveren via het 
kwaliteitsjaarverslag, moeten wij dan ook nog een overzicht opstellen per locatie? 
De afspraak is dat de organisatie de analyse op organisatieniveau mag aanleveren. Daarbij is er 
wel afgesproken dat uit de analyse duidelijk moet zijn op welke locaties onvrijwillige zorg is 
geleverd. Het is belangrijk dat de analyses helpt bij het terugdringen van de onvrijwillige zorg in 
de organisatie.  
 
Vraag over de analyse van 2021. Ook al hoeven we deze maar jaarlijks aan te leveren 
verwacht de inspectie wel dat we een halfjaarlijkse rapportage maken voor intern 
gebruik. Wanneer worden de richtlijnen voor deze rapportage bekend gemaakt? Tot op 
heden hebben we deze nog niet kunnen vinden.  
Dat klopt, het is de bedoeling dat de organisatie halfjaarlijks een analyse maakt. Maar deze 
analyse moet één keer per jaar worden aangeleverd. Er zijn geen afspraken gemaakt over hoe 
deze analyse die de organisatie voor zichzelf maakt eruit moet zien. Wederom: het moet de 
zorgorganisatie helpen om de onvrijwillige zorg terug te dringen. Verder kan het zijn dat een 
inspecteur tijdens zijn of haar bezoek vraagt naar de analyses die halfjaarlijks worden gemaakt. 
De wijze waarop de gegevens aangeleverd worden bij de inspectie, bijvoorbeeld in tabellen of 
grafieken, is vormvrij. Maar de onderdelen die terug moeten komen in de inhoud staat beschreven 
in de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd).  
 
Kan je ook alleen de losse analyse opsturen naar de IGJ? 
De afspraak is dat de analyse opgenomen wordt in het kwaliteitsjaarverslag. Als dat in één 
hoofdstuk is opgenomen, kan de organisatie enkel dat hoofdstuk aanleveren. Het kan ook zijn dat 
de analyse verweven is door het gehele jaarverslag waardoor de organisatie het gehele document 
aanlevert. Op deze manier geeft de aanlevering zo min mogelijk extra werk voor de 
zorgorganisatie. 
 
Moet de analyse over 2020 nu al voldoen aan de exacte voorwaarden voor 
gegevensaanlevering? 
Ja de analyse moet zoveel mogelijk voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Regeling 
zorg en dwang. Echter waar het vooral omgaat is dat de analyse voor de organisatie helpt om 
onvrijwillige zorg terug te dringen. 
 
Komen er nog voorbeelden van de kwalitatieve analyse op jullie site te staan?  Het lijkt 
me zonde dat we allemaal moeten zoeken naar een goede manier om dit vorm te geven. 
De richtlijn die gegeven is, is de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten (Rzd). Daarin staat wat opgenomen moet worden. Er zullen geen 
voorbeelden ter beschikking worden gesteld. Dit komt omdat er veel ruimte wordt gegeven aan de 
zorgorganisatie om de analyse vorm te geven.  
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