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Aan geadresseerden (per e-mail), ZPM programma, bestuurlijke commissie ZPM, Nederlandse GGZ, 
Ministerie van VWS en alle overige deelnemers van het thematisch ICT bestuurlijk overleg ZPM. 
 
 
Veenendaal, 29 november 2021 
 
 
 
Beste belanghebbenden van ZPM in de GGZ, 
 
Middels dit schrijven wil ik u namens de samenwerkende ICT leveranciers in de zorg, OIZ, informeren over 
de huidige situatie, de voortgang en de afspraken die gemaakt kunnen worden met betrekking tot ICT 
voorzieningen in 2022.  
 
Op verzoek van het programma is begin oktober 2021 door een vertegenwoordiging van OIZ namens 
de ICT leveranciers een inschatting gemaakt van de inspanningen die nodig zijn om de voorzieningen te 
bouwen, te testen en te implementeren.  
De gesprekken werden door het programma ingestoken met slechts één doelstelling: facturatie moet zo 
spoedig mogelijk maar uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zijn. 
Hiermee werd volledig voorbijgegaan aan de benodigde inspanningen en het tijdig beschikbaar zijn van 
definitieve specificaties om dergelijke resultaten te behalen. Dit hebben wij dan ook begin november aan 
het programma kenbaar gemaakt. 
 
Als voorbeeld van het niet tijdig beschikbaar zijn van definitieve specificaties noem ik declaratieparagrafen 
welke declaratietermijnen en correctietermijnen bevatten die geen rekening houden met het feit dat op       
1 januari 2022 de registratie opgeleverd wordt maar de declaratie nog niet beschikbaar is. 
 
Tevens breng ik ook de governance van het ZPM onder uw aandacht. De NZa heeft haar GGZ/FZ overleg 
weer opgestart voor het onderhoud op de beleidsregel. Het programma loopt dit jaar nog door, maar hoe 
ziet de samenhang van zaken in relatie tot de veldafspraken eruit? Dit is van groot belang om tot een 
totaalplanning over 2022 te kunnen komen. Daarnaast is onduidelijk hoe de samenhang tussen beleids-
regels, declaratiestandaard, veldafspraken vorm gaat krijgen. Wie is eigenaar van welk onderdeel en hoe 
wordt de samenhang geborgd? 
 
OIZ heeft als doelstelling om namens de ICT leveranciers in de zorg afspraken te maken die realistisch en 
haalbaar zijn. Dat doet OIZ door rekening te houden met de commerciële belangen van de individuele 
leveranciers en de gemeenschappelijke belangen van de leveranciers en haar klanten, zijnde de zorg-
aanbieders. Daarbij prefereren haalbare, realistische doelen en afspraken. Met alle kennis en kunde die 
binnen OIZ aanwezig is, willen we voorkomen dat fouten in ICT-wetgevingsprojecten uit het verleden, 
wederom worden gemaakt. 
 
Ik roep alle partijen op om gezamenlijk, met open vizier en met respect voor elkaars expertise, alle 
aspecten van complexiteit, kwaliteit en continuïteit nadere afspraken te maken over de te behalen doelen in 
2022. Het maken van de valse start in 2022 zal consequenties hebben, maar met inzet van alle partijen 
achten wij gedurende het jaar 2022 een succesvolle implementatie alsnog mogelijk. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Eddy van de Werken, 
Voorzitter OIZ 
 
 


