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Elektronische gegevensoverdracht jeugdgezondheidszorg

Geachte wethouder,
Sinds 1 juli 2010 zijn gemeenten op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg)
verplicht om te zorgen dat de jeugdgezondheidszorg bij het vastleggen van dient
gegevens gebruik maakt van digitale dossiers. Dit draagt bij aan de kwaliteit en
veiligheid van de registratie en van de gegevensoverdracht. Hiertoe is vanaf 2011
structureel €20 mln beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de algemene uitkering
van het gemeentefonds (voor digitalisering dossiers JGZ plus Verwijsindex risicojongeren). Met deze brief wil ik, gelet op uw verantwoordelijkheid voor de jeugd
gezondheidszorg, graag uw aandacht vragen voor het volgende.
Bij het werken met digitale dossiers hoort uit het oogpunt van veiligheid en
kwaliteit ook dat de dossiers digitaal worden overgedragen. In samenspraak
hebben VNG, de koepels GGD GHOR Nederland en ActiZ in 2008 ervoor gekozen
om voor het overdragen van digitale dossiers binnen de JGZ gebruik te maken van
het Landelijk Schakelpunt (LSP). Ook is afgesproken deze infrastructuur te
gebruiken voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen JGZ en RIVM
over Rijksvaccinatieprogramma en hielprik. Zowel het LSP als het RIVM zijn
hiervoor gereed. Nu dienen JGZ-organisaties hun systemen hiervoor gereed te
maken. Van 2011 t/m 2015 heb ik middelen voor het hele traject van
ontwikkeling, bouw en implementatie ter beschikking gesteld om in die periode de
JGZ te ondersteunen.
Tot op heden verloopt dit erg langzaam. Ondanks inspanningen van de betrokken
partijen waren eind november 2015 slechts 13 van de 47 JGZ-organisaties
aangesloten op het LSP en begin december 15. Ik maak me dan ook ernstige
zorgen over de voortgang van het traject. Ik wil u daarom aanspreken op uw
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik verzoek u om op zo kort mogelijke termijn
hieraan bestuurlijk aandacht te schenken. Door dit niet te regelen vindt overdracht
van dossiers binnen de JGZ en uitwisseling van gegeven met het RIVM niet op de
meest doelmatige en veilige manier plaats en vindt de beoogde vermindering van
administratieve lasten niet plaats.
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IGZ-organisaties en het RIVM moeten dan langere tijd extra kosten blijven maken
voor handmatige overdracht.
Om te kunnen besluiten over voortzetting van het ondersteuningsproject verzoek
ik u om de voor uw gemeente werkende JGZ-organisatie(s) te vragen om zo snel
mogelijk aan te sluiten en mij v66r 1 februari 2016 hun planning te doen
toekomen: wanneer sluiten zij aan op het LSP, wanneer kunnen zij elektronisch
dossiers overdragen en wanneer kunnen zij elektronisch uitwisselen met het RIVM.
Daarbij verwacht ik van de JGZ-organisaties ook een plan hoe zij dit gaan
realiseren en dat zij zich maximaal inspannen om deze planning ook daadwerkelijk
te behalen.
Ik krijg uiteraard ook graag bericht van de JGZ-organisaties die al wel elektronisch
dossiers overdragen maar waar elektronische uitwisseling van gegevens met het
RIVM nog niet plaatsvindt via het LSP (voor een lijst met JGZ-organisaties die al
voor een of voor beide doelen zijn aangesloten zie bijlage).
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Ik verzoek u om uw JGZ-organisatie(s) rechtstreeks aan te spreken en hen waar
nodig te ondersteunen. De JGZ organisaties zullen ook een afschrift van deze brief
ontvangen.
Van mijn kant ben ik bereid om JGZ-organisaties die zijn aangesloten en
daadwerkelijk elektronisch uitwisselen met het RIVM tegemoet te komen door hen
een vergoeding te geven voor kosten die zij moeten maken voor de elektronische
uitwisseling van gegevens met het RIVM. Deze vergoeding zal beschikbaar gesteld
worden in de vorm van een opslag op de tarieven voor vaccinatie in het kader van
het Rijksvaccinatieprogramma. Deze opslag zal worden toegekend nadat is
aangetoond dat een JGZ-organisatie na aansluiting daadwerkelijk elektronisch
gegevens uitwisselt met het RIVM. Dit geldt ook voor de JGZ-organisaties die dit
nu al gerealiseerd hebben. Ik zal nog bekend maken wanneer dit in werking
treedt.

Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Pagina 2 van 3

Bijlage:
Overzicht aansluitingen JGZ-organisaties aan LSP per 15-12-2015
Aansluitingen met gebruik dossieroverdracht:
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Veiligheidsregio Kennemerland i.o.
GGD Brabant-Zuidoost
GGD Regio Utrecht/Vitras/Rivas
Gemeente Utrecht
Zorgg roep Almere
GGD Amsterdam
Vérian
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
JGZ consortium Rivas/Careyn
GGD Groningen
GGD Drenthe
Icare
Veiligheidsregio Fryslân
Gebruik RIVM-uitwisseling:

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
JGZ consortium Rivas/Careyn
GGD Groningen
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