Verklaring Toestemming ingebruikname zonder ketentest
Wanneer gebruiken
Als een GGZ een IT-deelnemer heeft die (regelmatig) software-updates oplevert met geen of
verwaarloosbare impact voor de zorgcommunicatie van deze applicatie met de
Koppeltaalserver en/of de andere applicaties in het domein, waardoor een ketentest niet
nodig is. Enkele voorbeelden:
1. een aanpassing op front-end
2. code-aanpassingen die geen invloed kunnen hebben op functioneren binnen de
keten (bijv aanpassing in financiële module)
Een Eigen Verklaring (EV) is in dit geval niet nodig, dat zou te zwaar zijn gezien de inhoud,
want die vereist een ketentest.
In dergelijke gevallen is een eenmalige verklaring van de GGZ-instelling voldoende. De GGZinstelling verklaart dit als eigenaar. IT-deelnemers kunnen naar deze Verklaring verwijzen als
zij een dergelijke uitrol inplannen.
Met deze eenmalige verklaring blijft de GGZ-instelling als eigenaar verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van zorgcommunicatie en de wijziging. Daarnaast sluit deze werkwijze goed
aan op de huidige praktijk en dat zorgt voor draagvlak.
Hoe:

-

De GGZ-instelling stuurt eenmalig de ondertekende Verklaring Toestemming
Ingebruikname Zonder Ketentest naar het Koppeltaal testteam (koppeltaaltestteam@vzvz.nl)
Bij elke wijziging die hierop van toepassing is, verwijst de IT-deelnemer naar deze
Verklaring en stuurt een mail met toelichting (zie beneden) en releasenotes naar
koppeltaal-testteam@vzvz.nl

Wat: de inhoud van de Verklaring Toestemming Ingebruikname Zonder Ketentest
Ondergetekende GGZ zorgaanbieder (vanaf hier: Zorgaanbieder) verleent toestemming aan
haar IT-deelnemers om de door hen ontwikkelde applicaties en adapters te wijzigen zonder
aanvullende ketentest met andere applicaties als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. De update heeft geen of, in het oordeel van de Zorgaanbieder, verwaarloosbare
invloed op de communicatie van de applicatie met de Koppeltaalserver en/of andere
applicaties in het domein/de domeinen van de Zorgaanbieder;
2. De IT-deelnemer verplicht zich ter kennisgeving vooraf een overzicht van de
wijzigingen in de software te sturen naar de Zorgaanbieder en het Koppeltaal
Testteam (koppeltaal-testteam@vzvz.nl) (bijv release notes) met verwijzing naar deze
Verklaring inclusief planning van het onderhoudsmoment waarin de wijziging wordt
doorgevoerd op de productie-omgeving. De kennisgeving bevat een (korte) toelichting
waarom deze wijziging geen invloed heeft (zie 1)
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