Factsheet iWzd, 2020

Inleiding
De Wet zorg en dwang (Wzd) is op 1 januari 2020 ingegaan. De wet regelt de rechten van mensen
met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals
dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname.
Het project iWzd is gestart om veldpartijen (zorgaanbieders, CIZ, IGJ, het OM, de Rechtspraak en
de gemeenten) te ondersteunen bij het inrichten van de onderlinge informatie-uitwisseling. Doel
van het project is de optimale uitvoering van de Wzd en het bereiken van samenwerking in de
keten met minimale administratieve lasten. Beoogd is dit te doen door te helpen bij het
ontwikkelen en standaardiseren van de inhoudelijke informatie-uitwisseling (de
‘informatieproducten’) en de in te zetten technische voorzieningen in de keten. In deze factsheet
leest u wat de aanpak van het project iWzd is en wat de beoogde resultaten zijn.
Het project iWzd levert de volgende hoofdproducten op:
1. Informatie: Het prioriteren en inhoudelijk uitwerken van informatieproducten
2. Structuur: Datastructuren in de vorm van formulieren.
3. Techniek: Toepassen van vigerende standaarden zoals de I-Standaarden en Zorg
Informatie Blokken (ZIBs) om te komen tot een daarbij passende iWzd-standaard
De opgeleverde producten worden gepubliceerd op www.dwangindezorg.nl
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Het uitgangspunt voor de iWzd is
het ketenwerkproces. Hierin wordt
zichtbaar gemaakt welke
uitwisselings-momenten er zijn in
de Wzd keten en kan gezamenlijk
worden bepaald welke afspraken
wenselijk en noodzakelijk zijn voor
de informatie-uitwisseling in de
keten.
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Wat zijn de resultaten, wat leveren we op?
De iWzd heeft tot doel informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen gemakkelijker te laten
verlopen. Met de uitwerking van een informatieproduct wordt duidelijk gemaakt welke
informatie wordt uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan een medische verklaring bij een verzoek RM.
Door vaste afspraken over te maken worden extra contacten voorkomen om nog ontbrekende
informatie op te vragen. Met gestructureerde berichten, die door een computer kunnen worden
verwerkt, wordt bovendien voorkomen dat informatie moet worden overgetypt door een
ontvangende partij. Dit alles draagt bij aan lagere administratieve lasten in de keten.
Het project iWzd wil dit bereiken door gegevens in de informatieproducten te standaardiseren en,
wanneer dit nut heeft, ook gestructureerde berichten te ontwikkelen. Voor de daadwerkelijke
uitwisseling in de keten worden voorts de bijbehorende technische methoden en standaards
bepaald. Het geheel vormt de informatiestandaard iWzd en dit alles vindt plaats in nauwe
samenwerking met alle belanghebbenden in de keten.
Hoe komen we daar?
De behoefte van de uitvoerende partijen is leidend voor het project. Wat hebben
professionals/medewerkers nodig om het werken in de keten gemakkelijker te maken? Om vast te
stellen welke informatieproducten en welke methodieken/standaarden we nodig hebben, doorlopen
we de volgende stappen:
1. Opstellen ketenwerkproces van de volledige keten. Welke processtappen worden in de
verschillende vormen van de Wzd doorlopen door de verschillende ketenpartners samen?
2. Opstellen informatieproducten. In het ketenwerkproces wordt inzichtelijk welke producten
van de ene naar de andere ketenpartij gaan. Daar waar nog geen producten zijn
uitgewerkt, werken we inhoudelijk uit. Reeds uitgewerkte producten door partijen nemen
we voor zo ver mogelijk over.
3. Toepassen methodieken/standaarden. Vervolgens kijken we welke gegevens van de
informatieproducten uit stap 2 leidt tot het overtypen bij de ontvangende ketenpartij in het
ketenwerkproces. Die gegevens zetten we om in informatiebouwstenen (ZIB’s) voor de
gestructureerd uitwisseling.
Vanaf juni 2020 starten we met de inhoudelijke verkenning van de stappen 1 en 2 door
werksessies te organiseren met diverse uitvoerende partijen. Terugkoppeling hierover vindt plaats
via de voor de Wzd ingestelde Landelijke Werk Groep (LWG).
Meer weten?
Voor meer informatie en/of indien u geïnteresseerd bent om een actieve bijdrage te leveren, kijk
op www.dwangindezorg.nl, of mail naar: implementatiewzd@minvws.nl

