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Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Kok, Walther 
Verzonden: maandag 3 juni 2019 15:50

Aan: Lugt, Arjen van der
CC: Verhoeve, Pieter; Tempel, Wubbo; Lont, Bas
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Dag Arjen,

De laatste updat van het nieuwe automatiseringssysteem van de GGD. Graag ter informatie naar de raad 9mede n.a.v. de CDA vragen ter zake)

Hartelijke grote,

Walther



 
 

Update GGiD mei 2019 

Inleiding 

De besturen van GGD regio Utrecht (GGDrU), GGD Hollands Noorden (HN) en GGD Twente 

(Tw) besloten in het voorjaar van 2016 om gezamenlijk een nieuw digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) aan te besteden. De fase waarin het nieuwe dossier, 

inmiddels GGiD genaamd, in gebruik wordt genomen nadert. In februari 2019 en in maart 

2019 heeft u ook korte updates ontvangen. 

Waar staan we nu? 

Het nieuwe digitale dossier krijgt steeds meer vorm. Aan een onafhankelijke ICT-deskundige 

zijn voor de laatste fase van de ontwikkeling van het GGiD moeilijke keuzes voorgelegd. 

Scope, tijd en budget zijn immers projectdimensies die voortdurend tegen elkaar afgewogen 

moeten worden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de prioriteitstelling van te bouwen 

onderdelen om te komen tot een werkend dossier. Een belangrijk advies is om een 

koplopersgroep in te stellen die testend en werkende weg tijdens echte consulten een steeds 

groter deel van het nieuwe digitaal dossier in gebruik gaat nemen. Daarbij blijft de huidige 

applicatie uiteraard nog gewoon meelopen. Op deze manier worden 

gebruikersacceptatietesten onderdeel van de werkwijze. Inmiddels is het team IJsselstein van 

de GGDrU aangewezen als koplopersgroep. Met deze aanpak verkleinen we de risico’s die met 
een grootschalige ingebruikname samenhangen en er wordt actief gewerkt aan vertrouwen in 

het GGiD onder medewerkers. 

De programmastuurgroep heeft voorts laten toetsen of de benutting van het ontwikkelbudget 

past binnen de aanbestedingsregels, hetgeen het geval is.  

Nu het dossier de voltooiing nadert wordt ook opnieuw getoetst op de beveiliging en privacy 

binnen wettelijke kaders. Eerder gaven onafhankelijke rapportages een goed beeld en boden 

het vertrouwen dat de techniek rondom beveiliging in de basis op orde is en de mogelijkheid 

biedt om nog beter aan te sluiten op wensen vanuit de GGD’en. Bij de toetsing zijn de 

functionarissen gegevensbescherming betrokken. 

 

Er is inmiddels gestart met de inrichting van de beheerorganisatie die nodig is om het 

ontwikkelde dossier in de dagelijkse praktijk te gaan ondersteunen. Hierin zijn nog de nodige 

stappen te zetten, de eerste voorstellen van de leverancier geven het vertrouwen dat dit de 

goede kant op gaat. 

De samenwerkende GGD’en hebben inmiddels in samenwerking met een notaris en advocaat 

ook de basisdocumenten op orde voor de inrichting en oprichting van de coöperatie. Hierover 

bent u eerder uitvoerig geïnformeerd. De verwachting is dat de coöperatie juni/juli 2019 kan 

worden opgericht. 

Hoe gaan we verder? 

De resultaten tot nu toe laten zien dat er in samenwerking tussen de leverancier en de drie 

GGD’en een systeem wordt gebouwd dat flexibeler, slimmer (veel koppelingen mogelijk) en 

toekomstbestendiger is dan het huidige. De werkwijze van de professional is leidend en 

schermen en rapportages van het GGiD kunnen worden aangepast wanneer dat nodig blijkt. 

Verdere verfijning en uitbreiding van het dossier kan in de reeds voorziene 

doorontwikkelingsfase aan bod komen. 

De komende maanden staan in het teken van de voorbereidingen van de ingebruikname. De 

mijlpalen die hiervoor nu zijn vastgesteld zijn: GGD regio Utrecht op 23 september 2019, 

GGD Hollands Noorden op 28 oktober 2019 en GGD Regio Twente op 9 december 2019. 
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