Letter of Commitment

Gelet op:
De voordelen die Koppeltaal biedt voor de GGZ sector en POH GGZ, waaronder:
-

-

De verbetering van de bereikbaarheid van data door de verbinding van bronsystemen (zoals
EPD, ROM, eHealth) door één technische koppeling en de beschikbaarheid van data in één
omgeving met Single Sign On binnen het domein van de GGZ zorgaanbieder;
De vrijheid voor de zorgaanbieder om naar eigen inzicht een aparte omgevingen in te richten
voor cliënten, voor medewerkers en voor de besturing / bedrijfsvoering;
De kostenbesparingen omdat de zorgaanbieder zelf geen losse koppelingen hoeft te realiseren;
De toename van flexibiliteit van werken;
De grote vrijheid in keuze van leveranciers van programma’s, modules, etc.

Gelet ook op:
-

De voordelen voor leveranciers door het gebruik van Koppeltaal in hun producten, want dankzij
deze eenduidige manier van verbinden en uitwisselen neemt hun marktbereik toe.

Gelet voorts op:
-

-

-

Het besluit van het bestuur van GGZ Nederland om haar leden te adviseren Koppeltaal in te
voeren binnen de GGZ als informatiestandaard voor de uitwisseling van berichten en dataintegratie voor hun informatiesystemen. Dat leidt tot gestandaardiseerde uitwisseling van
gegevens, die, in het belang van de cliënt, kan daardoor goedkoper, sneller en op grotere
schaal kan worden gerealiseerd;
De aanvraag van stichting Koppeltaal bij het Informatieberaad Zorg van VWS om Koppeltaal als
landelijke standaard voor de GGZ aan te wijzen. Daarmee ontstaat een criterium voor
producenten en leveranciers van softwareprogramma’s, EPD’s, eHealth-programma’s en platforms, etc. waaraan producten bij oplevering moeten voldoen;
De voorgenomen overgang van Koppeltaal van de stichting Koppeltaal naar VZVZ, waardoor het
onderhoud, beheer en de doorontwikkeling van de informatiestandaard geborgd kan worden;
De behoefte van VZVZ om in dat kader zicht te krijgen op de marktvraag en op de partners met
wie zij deze implementatie kan realiseren.
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Overwegende:
-

-

Dat er nog inspanningen nodig zullen zijn om Koppeltaal binnen de GGZ sector te
implementeren en de noodzaak daarbij een aantal voortrekkers te krijgen;
Dat met Koppeltaal drie groepen gediend worden:
o 1. cliënten en hun familie/naasten
o 2. de medewerkers en de werkomgeving die zij nodig hebben
o 3. de instellingen met hun besturing en bedrijfsvoering;
Dat Koppeltaal van groot belang is voor het programma VIPP GGZ;
Dat met Koppeltaal de doorontwikkeling van cliëntenportalen naar een PGO bevorderd wordt;
Dat voor de introductie van Koppeltaal zorgaanbieders geen wijzigingen hoeven aan te brengen
in hun beleidsstrategie t.a.v. ICT of hun infrastructuur;
Dat Koppeltaal tegelijk juist meer mogelijkheden biedt voor een eigen strategie van de
zorgaanbieder m.b.t. informatiebeleid en organisatie van de informatie;
Dat leveranciers van EPD’s, eHealth programma’s en -platforms en andere in aanmerking
komende programmatuur de vereiste faciliteiten voor Koppeltaal in hun programmatuur moeten
aanbrengen. Zij moeten daarvoor de aansturing en/of bekostiging van de zorgaanbieder krijgen
of via gebruikersverenigingen en de daar beschikbare budgetten voor onderhoud, of individueel
en rechtstreeks.

Spreken af:
Dat……………………………………… met steun van de stichting Koppeltaal danwel VZVZ Koppeltaal als
informatie- en integratiestandaard gaat implementeren;
Dat hiervoor in overleg tussen de zorgaanbieder en stichting Koppeltaal danwel VZVZ concrete
toepassingsafspraken worden gemaakt binnen 6 maanden na ondertekening van de Letter of
commitment. Stichting Koppeltaal en VZVZ ondersteunen de implementatie met een
implementatie-manager die de instelling gedurende het traject begeleidt.
Dat ……………..……………………… via de gebruikersvereniging(en) en/of rechtstreeks afspraken
zullen maken met leveranciers dat deze de vereiste faciliteiten zullen aanbrengen in hun
programmatuur om te kunnen (blijven)voldoen aan de Koppeltaal-standaard.
Dat stichting Koppeltaal danwel VZVZ en ……………………………..…. eventuele communicatie over
Koppeltaal onderling afstemmen, alvorens daartoe over te gaan.
-

Namens …………………………………………..,

----------------------------------------Naam:
Functie:
Namens Stichting Koppeltaal,

Namens VZVZ,

------------------------------------------Martin de Heer
Bestuursvoorzitter St. Koppeltaal

------------------------------------Adriaan Blankenstein
Bestuurder VZVZ
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