
Technische vragen VVD over raadsvoorstel 18r.00009 

 In de commissie Welzijn van 7 februari wordt het raadsvoorstel (zienswijze op) voorstel tot 
oprichting van een coöperatie met twee andere GGD'en door de GGDrU (18r.00009) 
behandeld. De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van dit voorstel nog enkele vragen. 

 GGDrU wil samen met twee andere GGD'en een nieuw systeem ontwikkelen voor het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).  

1. Is er voordat dit besluit is genomen onderzocht op welke manier andere GGD'en invulling 
geven aan het DD JGZ? 

Ja. Het onderzoek in 2016 heeft opgeleverd dat er 2 andere GGD’en met eenzelfde situatie te 
maken hebben: ze werken nu met dezelfde leverancier die het huidige softwarepakket niet 
verder ontwikkelt. Het systeem voldoet niet aan de huidige eisen en wordt niet meer goed 
ondersteund.  Daarnaast willen deze 3 GGD’en een innovatiever dossier dat meer mogelijkheden 
biedt voor cliënten (bijvoorbeeld zelf het eigen dossier inzien) en dat breder in de bedrijfsvoering 
van de GGD gebruikt kan worden. Bovendien willen ze dat het nieuwe dossier goed koppelbaar is 
ten behoeve van de samenwerking in het sociaal domein (ketenpartners).  

De 25 GGD’en werken met verschillende vormen van Digitale Dossiers. Deze 3 GGD’en hebben 
op korte termijn een nieuw systeem nodig. Andere GGD’en kunnen op termijn aansluiten, als ook 
zij toe zijn aan een ander dossier.  

2. Is het echt noodzakelijk dat er een nieuw systeem wordt ontwikkeld of zou er ook gebruik 
kunnen worden gemaakt van een bestaand systeem uit een andere regio? 

De 3 GGD’en vinden het noodzakelijk dat er een nieuw systeem wordt ontwikkeld; dat is ook de 
nadrukkelijke wens van het Algemeen Bestuur van de GGDrU.  Bestaande systemen kenmerken 
zich door een systeemgerichte benadering, waarbij het proces volgend is op de systeeminrichting 
die door de standaard-leveranciers is gekozen. Over deze werkwijze bestaat ontevredenheid bij 
de huidige 25 GGD’en. Zij besteden periodiek hun eigen DDJGZ aan en komen dan uit bij een van 
de huidige marktpartijen. De 3 GGD’en hebben het initiatief genomen om te komen tot de 
ontwikkeling van een GGD-dossier waarbij het werkproces van de GGD leidend is. Door de 
bundeling van krachten ontstaat inkoopkracht waarmee verandering in de markt kan worden 
gerealiseerd en meer sturing op doorontwikkeling van het nieuwe Digital Dossier. Vernieuwing is 
bovendien noodzakelijk doordat steeds meer en steeds vaker  aanvullende eisen worden gesteld 
aan digitale dossiers.  

 Met het nieuwe systeem kunnen cliënten van de GGDrU straks hun eigen dossier inzien en 
bewerken. De door de gemeente Woerden ontwikkelde inwonerscloud biedt deze 
mogelijkheden ook. 

1. Hoe verhouden beide systemen zich tot elkaar? 

De GGD heeft de mogelijkheden, overeenkomsten en verschillen met de Inwonercloud verkend. 
De systemen kunnen aangesloten worden, dat was een van de voorwaarden van de 3 
samenwerkende GGD’en.   De GGD is verplicht een DDJGZ te hebben met bepaalde eisen o.a. in 
verband met medische gegevens, de Inwonercloud kan dus niet het DDJGZ vervangen.  

2. Kunnen gegevens straks worden gekoppeld of heeft de inwoners straks meerdere digitale 
dossiers die hij/zij moet beheren? 



Aan de nieuwe leverancier is nadrukkelijk de voorwaarde gesteld dat het systeem koppelbaar is 
aan andere digitale systemen zoals de Inwonercloud van onze gemeente.  Bij de Inwonercloud is 
de inwoner feitelijk de beheerder. Bij het DDJGZ is de inwoner niet de beheerder maar kan die 
het eigen dossier inzien en zelf besluiten over het eventueel delen met een ander.  


