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Een woord vooraf
Als programma maken wij gebruik van presentaties, dit ter voorbereiding, het leiden van
een bijeenkomst en om het gesprek te kunnen voeren met de experts.
De presentaties zijn een middel om de betrokkenen te bevragen op ideeën/ontwerpen
die in meer of mindere mate zijn uitgewerkt.
We merken dat de inhoud van de slides niet geschikt is om achteraf te communiceren;
dit omdat de input van de experts tijdens de sessie onze inzichten verrijkt. De inhoud
van de slides loopt dan achter op de werkelijkheid. Om miscommunicatie te voorkomen
publiceren wij geen slides meer van de bijeenkomsten op de website.
De input die wij tijdens een bijeenkomst ontvangen willen wij bundelen in een verslag,
zodat voorbereiding en input bij elkaar komen en alle betrokkenen op de hoogte zijn van
de laatste ‘feiten’.
Het doel van verslaglegging is dus: het verstrekken van een gestructureerde
terugkoppeling (voorbereiding + verkregen input), zodat alle betrokkenen achteraf
geïnformeerd worden over een bijeenkomst1.

Agenda EFI 10 juni 2021
1. Update
2. Stand van zaken POC indicatieregister
3. Implementatie indicatieregister
4. PvA Cliënt focusgroep (CFG)
5. Inbeheername- proces IR
6. NZa
7. Casuïstiek
8. Evaluatie EFI-reeks
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De inhoud van het verslag is ook onderhevig aan veranderingen. Hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
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Terugkoppeling per agendapunt:
1.

Update

● Voorbereiding bestuurlijk overleg op 21 juni in volle gang
● Nieuwsbrief!
De nieuwsbrief#3 is op dinsdag 15 juni gepubliceerd.
Nieuwsbrief nog niet gehad? Meld je aan via actieprogrammaiwlz@zinl.nl

● Autorisatievoorziening - enige vertraging door extra budgetaanvraag
● Medmij PoC wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders

2.

2.1

●

Hooghiemstra en Partners ingeschakeld voor toets rechtmatigheid en doelbinding

●

Privacy Company ingeschakeld voor assessment voorzieningen

Stand van zaken Proof of Concept (PoC) indicatieregister

●

Sprint 10 afgerond en sprint 11 loopt

●

Aantal thema’s uitgediept zoals GraphQL, autorisatie

●

Voorbereiden basisinfrastructuur, inrichten fundament

●

Bepalen initiële vulling register (historie, mogelijkheid tijdreizen)

●

Voorbereidingen voor assessment en de DPIA

●

Autorisatievoorziening voortgang

Vraag-en-antwoord
Vraag 1:
Wat is de impact als de bestuurlijke tafel wordt opgeschoven op de
go/no go momenten?
Antwoord 1:In de komende weken stellen we een nieuwe planning op. Op basis
daarvan beslissen we over de bestuurlijke tafels. Er is een gerede kans dat de
go/no go besluiten pas in november worden genomen en niet al in september.

2

3.

Implementatie indicatieregister
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Belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam na de EFI in het bestuurlijk overleg:
In overleg met de bestuurders van de ketenpartners wachten we vooralsnog met het
aansluiten van zorgaanbieders op het indicatieregister.
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3.1

Vraag-en-antwoord
Vraag 1:
Hoe gaat het met de ontwikkeling van Silvester bij VECOZO?
Antwoord 1:
Daar zijn ze nog niet aan begonnen
Vraag 2:
Hoe gaan jullie om met sturingsinformatie binnen het zorgkantoor?
Antwoord 2:
Nog een te vroeg stadium om daaraan te denken. Op dit moment
zijn we bezig met de technische beproeving. De verwachting is dat het proces van
de back-office gewoon doordraait na implementatie van het indicatieregister.
Vraag 3:
Hebben jullie al een meer gedetailleerde ontwikkelplanning met concrete data?
Het is prettig om deze te hebben ivm de ontwikkel- en releaseplanning binnen
ons bedrijf. Er lopen veel verplichtingen.
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Antwoord 3:
Op dit moment nog niet. Dit zal de komende periode meer gaan ontstaan.
Dit zal in overleg bepaald worden. Voor zorgaanbieders ontstaat pas de urgente
noodzaak om aan te sluiten zodra het toewijzingsbericht zou worden vervangen
door het netwerkmodel. Daar is nu nog geen planning van. Voor zorgkantoren
streven we ernaar dat zij in 2022 kunnen aansluiten op het indicatieregister
(hangende de bestuurlijke besluitvorming daaromtrent).
Vraag 4:
Gaan de IO31 berichten, na implementatie indicatieregister, fysiek naar Menzis?
Antwoord 4:
Ja, als tijdelijke situatie nog wel. Menzis moet de AW33 sturen. Dit is een
tijdelijke situatie. In de doelarchitectuur zal dit veranderen. Daarbij mag ieder
zorgkantoor zelf bepalen, binnen de wettelijke kaders, wat er met de informatie
wordt gedaan (opslaan of enkel raadplegen).
4.

PvA Cliënt focusgroep (CFG)

Belangrijk ingebracht punt: we spreken niet over regie voeren over het Wlz proces,
daarvoor is o.a. PGB. Binnen het netwerkmodel ambiëren wij dat de informatiepositie
van de cliënt wordt versterkt. De invulling daarvan zal in de Cliënt Focusgroep
bijeenkomsten worden besproken. Tevens kan hij/zij straks regie voeren op een subset
Wlz gegevens.
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5.

Inbeheername- indicatieregister

Alle deelnemers van de EFI en van de Referentiegroep iWlz ontvangen een uitnodiging
voor de geplande bijeenkomst van de EFI op 16 september. Deze vindt fysiek op locatie
plaats. Daarnaast ontvangen de deelnemers van de Referentiegroep iWlz die geen lid zijn
van de EFI een uitnodiging voor een online bijpraat op 9 september over het
Actieprogramma.
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6.

NZa

7.

Casuïstiek

Gebruik AanvraagMachtiging en Zorgarrangement. Aanpassingen die zijn doorgevoerd
n.a.v de EFI op 22 april.
1e situatie CZT/DH vraagt voor beide zorgaanbieders een AanvraagMachtiging aan en
een zorgarrangement. Op 22 april hebben we deze situatie voorgelegd en aangepast
naar de 2e situatie. Hierbij vraagt de CZT/DH middels 1 AanvraagMachtiging de extra
zorg aan, tevens vult deze de arrangementen in. Beide aanbieders ontvangen een
machtiging voor de zorg.
Let op; de nieuwe zorgaanbieder wordt ook bemiddeld door het zorgkantoor waardoor
deze zorgaanbieder ook een zorgtraject registreert.
Afspraak/regel:
Voor leveringen boven budget door meerdere zorgaanbieders geldt:
1 AanvraagMachtiging, 2 zorgarrangementen (1 per zorgaanbieder) en 2 machtigingen.
Afspraak/regel:
Zowel de machtiging als het zorgarrangement worden ingevuld door de DH/CZT.
De andere zorgaanbieder kan wel het zorgarrangement raadplegen.
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Op verzoek is ook het scenario Meerzorg met meerdere aanbieders uitgewerkt.
Deze is aangeleverd in PDF bij het versturen van de agenda.
Tevens is bovenstaand scenario (GVH) mee gestuurd.
Tevens is het voorstel gedaan om te kijken naar de mogelijkheid tot het integreren van
de in- en output van de rekenmodule in het netwerkmodel. Hierdoor kunnen mogelijk
proces-voordelen bij de ketenpartijen worden behaald. Vooralsnog wordt dit niet verder
uitgewerkt in het netwerkmodel. Op een later moment zal een afspraak worden gemaakt
met de ketenpartijen om de mogelijkheid tot integratie verder te onderzoeken.
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8.

EFI-reeks evaluatie

We hebben de EFI bijeenkomst afgesloten met een enquête via Menti.
Twee vragen stonden centraal:
1. We hebben weer een EFI-reeks erop zitten. Wat ging goed? En wat kan beter?
2. Wat vind je een prettige verhouding tussen online versus op locatie bijeenkomen?
Op basis van de verkregen input zijn de volgende inzichten ontstaan:
● De EFI/referentiegroep netwerkmodel willen we plenair en interactief insteken.
In het plenaire gedeelte zullen wij voornamelijk ‘zenden’ en resultaten uit
bijvoorbeeld een sub-efi presenteren. Bij het interactieve gedeelte willen wij in
gesprek gaan en actief de experts consulteren. Een proefballon kan dan mogelijk
geïntroduceerd worden. Wij zullen vooraf goed framen wat een proefballon is en
wat al meer is uitgewerkt.
● De deelnemers gaven aan dat er relevante en goede intercollegiale discussies
worden gevoerd. Ook werd aangegeven dat de voorbereidingen van de EFI’s goed
gaan. Men vindt het relevant om de EFI’s bij te wonen.
● Men heeft de voorkeur voor een 50/50-verhouding tussen online en fysiek
samenkomen. Afhankelijk van de maatregelen, zullen wij deze verhouding zo veel
mogelijk nastreven voor de toekomstige bijeenkomsten. Tevens zullen wij de
hybride variant onderzoeken.
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