FACTSHEET
Hoe dubbele registratie vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen kan worden.

STANDAARDISATIE REGISTRATIE VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN
In 2017 heeft GGZ Nederland haar visie op de informatievoorziening in de geestelijke
gezondheidszorg gepubliceerd. Standaardisatie en uitwisseling van gegevens tussen het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD), de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en eHealth, én hergebruik van
die gegevens vormen daarin de rode draad. De gekozen standaardisatie sluit aan op de vier doelen
en de agenda van het Informatieberaad Zorg, specifiek op het onderdeel zorginformatiebouwstenen
(ZIB’s). Een van de gestandaardiseerde onderwerpen gaat over de registratie van de
vrijheidsbeperkende maatregelen, dat is ZIB #29. Deze bouwsteen is gebaseerd op de gegevens set
voor de registratie van vrijheidsbeperkende interventies in Argus.

VIPP GGZ-REGELING EN ZIB #29
Om onze visie te realiseren is er in 2019 en 2020 € 45 miljoen beschikbaar via het
‘Versnellingsprogramma Informatievoorziening Patiënt en Professional GGZ’, kortweg VIPP GGZ1. Dit
overkoepelende programma richt zich op diverse technologische ontwikkelingen. In VIPP GGZregeling is het volgende over de ZIB’s opgenomen:
-

De EPD’s en overige informatiesystemen bouwen een set van 29 ZIB’s in, opdat gegevens
gestandaardiseerd kunnen worden ingevoerd in de dossiers;

-

De ggz-instellingen dragen er zorg voor dat deze gestandaardiseerde gegevens op een
gestructureerde manier naar het PGO van de patiënt worden gestuurd. Om dit veilig en
betrouwbaar te kunnen doen wordt het ‘MedMij afsprakenstelsel’ toegepast. Voor de
gegevensuitwisseling tussen EPD en PGO wordt de uitwisselingsstandaard HL7 FHIR gebruikt.

ZIB #29 uit deze regeling wordt dus gebruikt voor de registratie van vrijheidsbeperkende
maatregelen. Deze ZIB omschrijft welke gegevens moeten worden vastgelegd voor de benodigde
registraties van dwang- en drangmaatregelen, zoals opgenomen in het Toetsingskader Dwang en
Drang van de IGJ. De ZIB gaat dus niet over de noodzaak van dwang- en drangmaatregelen of over de
handelswijze van professionals zelf, maar omschrijft wat er conform het handelingsplan van de
professionals qua registraties nodig is. NB: Mocht het toetsingskader wijzigen, kan dat tot gevolg
hebben dat ZIB #29 ook wijzigt2.
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ZIB #29 uit de VIPP GGZ-regeling (zie https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1(2017NL) voldoet aan de
registratie-eisen in Argus. Het is en blijft mogelijk om (bijvoorbeeld bij onvolledigheid) wijzigingsverzoeken in te dienen.

GEEN DUBBELE REGISTRATIES MEER
Door de toepassing van ZIB’s in het EPD zijn de gegevens ook geschikt voor zogenoemd ‘afgeleid
gebruik’, zoals toezicht. Het idee is om de uitwisseling van ZIB #29 gegevens zodanig vorm te geven,
dat de informatie voor patiënten ook voor het toezicht van de IGJ beschikbaar komt. Dit voorkomt
dubbele registraties door professionals in zowel Argus als het EPD.

PLANNING VIPP GGZ-REGELING
-

Publicatie VIPP GGZ-regeling (29 oktober 20183)
Indienen aanvragen ggz-instellingen, gebruikersverenigingen ggz en ICT leveranciers
(november – mei 2019)
Inbouwen ZIB’s (heel 2019)
Kwalificaties PGO’s en EPD’s t.a.v. ZIB’s en HL7 FHIR (vanaf voorjaar 2019)
Testen MedMij afsprakenstelsel (eind 2019)
Uitwisseling gegevens EPD en PGO conform de ZIB’s, inclusief ZIB #29 (eind 2019)
Hergebruik van (ZIB) gegevens over vrijheidsbeperkende maatregelen door IGJ (een maand
nadat ZIB #29 in productie is voor PGO)

NB: Ggz-instellingen hebben tot het voorjaar 2021 de tijd om correcties op de inbouw van ZIB’s toe
te passen en te voldoen aan de MedMij afspraken.
NB: Er zijn nog geen landelijke afspraken gemaakt over het hergebruik van gegevens voor
bijvoorbeeld toezicht. Naar verwachting lukt hergebruiken pas als alle ZIB gerelateerde gegevens
(inclusief de registraties van vrijheidsbeperkende maatregelen) voor de patiënt beschikbaar zijn.

WAT KUNT U AANVRAGEN?
De gebruikersverenigingen van EPD systemen in de ggz kunnen subsidie aanvragen voor de inbouw
van deze eerste set van 29 ZIB’s. ZIB #29 is daarbij inbegrepen en verplicht om in te bouwen. Het is in
overleg met de EPD-leverancier mogelijk ZIB #29 als eerste op te pakken en in te bouwen.
Voor de instellingen is er ook subsidie om het gebruik van de ZIB’s in de zorg projectmatig aan te
pakken. Daarbij gaat het specifiek om het leveren van gegevens aan de PGO’s van patiënten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de HL7 FHIR standaard voor elektronische gegevensuitwisseling.

HOE VERDER?
De instellingen leveren nu al gegevens aan bij de IGJ. Het is wenselijk om de gegevensuitwisseling
volgens ZIB #29 met de IGJ in 2019 te standaardiseren. Van mening dat dubbele registraties onnodig
belastend zijn voor ggz-professionals, neemt GGZ Nederland het initiatief tot een gesprek met de IGJ
en andere betrokken partijen over de verschillende opties hiervoor. Daarnaast verkent GGZ
Nederland enkele technologische oplossingen voor registraties van vrijheidsbeperkende
maatregelen.

3

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html

