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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 informeren en/of 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 RGB 4 november 2021
Netwerkmodel iWlz
1. Update Algemeen
2. Update PoC Indicatieregister++
3. Vaststellen verslag RGB 16 september
4. Update PoC iWlz x MedMij
5. Initiële vulling Indicatieregister++
6. Regel- en gegevensset Indicatieregister++
Estafettemodel iWlz
1. Update
2. RfC | functie niet meer versturen
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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:
Netwerkmodel iWlz
1.

Update algemeen

●

Nieuwsbrief!

●

Assessment Privacy Company definitief opgeleverd

●

Kick-off gehad met koplopers voor de opdracht Hooghiemstra en Partners
voor autorisatiematrix indicatieregister

●

Voorbereidingen bestuurlijke tafel betreffen zowel de go/no go besluiten in
januari als de stand van zaken in december

●
1.1

Voorbereidingen voor afsprakenstelsel in volle gang

Vraag-en-antwoord
Vraag 1:
Wanneer kunnen wij verwachten dat al die documenten online staan?
Antwoord 1:
Rond mei, de fase schaduwdraaien is dan gereed en dan kunnen we documenten
meer officieel maken.

2.

Update Proof of Concept (PoC) indicatieregister

●

Menzis en CIZ hebben volledige functionaliteit afgerond. Zijn klaar om te
testen met VECOZO.

●

Integratietesten staan gepland voor laatste week november. Afronding
bouw op 1 december.

●

Pseudonimisering: eerst impact en nut en noodzaak bepalen, dan besluit
voorleggen.

●
3.

Laatste details zijn besproken. ‘The devil is in the details.’

Vaststellen verslag RGB 16 september
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 16 september.
Hiermee is het verslag vastgesteld en wordt deze gepubliceerd op de website.
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4.

4.1

Update iWlz Medmij PoC
●

Op 30 september een kick-off gehad met alle deelnemende partijen.

●

Totaalplanning van alle faseringen en activiteiten is nog onderhanden werk

●

Wel voorzichtig eerste activiteiten en tijdspad opgesteld:

Vraag-en-antwoord
Vraag 1:
Hoe krijgt de cliënt straks het indicatiebesluit te zien/uitgelegd?
Dit, zodat wij als zorgkantoor, weten hoe zij hierover geïnformeerd worden en wij
hierop kunnen voortbouwen.
Antwoord 1:
Plannen voor deze functionele vertaling worden gemaakt met het CIZ en de
DVP/PGO-leveranciers. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen wij mogelijk
hiervoor een werkgroep vormen om dit breder te bespreken.
Ingebracht punt:
● Een frequente terugkoppeling over de voortgang van de PoC iWlz x Medmij
wordt gewaardeerd.

5.

Initiële vulling Indicatieregister++

Voordat het indicatieregister in gebruik wordt genomen is een initiële vulling van het
register gewenst. Voor de bepaling van de populatie voor initiële vulling wordt gekeken
naar de volgende criteria:
1. De peildatum voor de initiële vulling wordt voorlopig vastgesteld op 01-01-2022.
De peildatum is een moment in tijd dat gebruikt wordt om vast te stellen welke
cliënten/indicatiebesluiten in aanmerking komen voor de initiële vulling.
2. De einddatum van de actuele indicatie van een cliënt is groter of gelijk aan de
peildatum
3. Een voorgaande indicatie wordt initieel gevuld als deze geldig is geweest op of na
de peildatum
4. Een negatieve indicatie die voldoet aan de criteria wordt initieel gevuld
5. Ook als de cliënt is overleden wordt initieel gevuld als het actuele indicatiebesluit
voldoet aan de criteria.
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Regel- en gegevensset Indicatieregister++

6.
●

●

Terugkoppeling gedaan n.a.v het ontvangen huiswerk. De opmerkingen worden
verwerkt in het Excel en vervolgens opnieuw gedeeld onder de deelnemers van de
RGB.
Voorzet gedaan voor nieuwe regels welke nodig kunnen zijn voor het
Indicatieregister ++. Om meer en betere inzichten te krijgen in wat nodig is
wordt er een werkgroep geformeerd. Tijdens de RGB heeft men zich kunnen
aanmelden voor deze werkgroep.

Estafettemodel iWlz
Update
● Tabelbeheer: iWlz-AGB-codetabel en Wlz-regiotabel nu ook online te bevragen
(zie nieuwsbrief november)
●

Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.2 naar iWlz 2.3 is gepubliceerd

●

Ketentest iWlz 2.3 is gestart

●

Planning en aanmelding referentiegroep-bijeenkomsten 2022: Nieuwsbericht op
de site (11 november)

●

○

Aanmelden alleen voor nieuwe deelnemers

○

Niet van toepassing voor ‘bestaande’ deelnemers (opt out)

Indienen wijzigingsverzoeken uiterlijk december 2021

RfC | Functie niet meer versturen
●

Als vervolg op referentiegroepen voorjaar 2021 -> Werkgroep functies
○

Inventariseren waar nog functies aanwezig in de keten / data op orde brengen

○

Ter voorbereiding op niet meer versturen van functies in de keten (en uiteindelijk
verwijderen gegevenselementen uit berichten)

●

Vanaf 1 januari 2022 geen geldige geïndiceerde functies meer aanwezig

●

Wel geïndiceerde functies als onderdeel van geldig indicatiebesluit

●

Niet meer meesturen functies in de meeste gevallen mogelijk

●

Uitzondering: volgtijdelijke besluiten waarin een of meer geïndiceerde functies gevolgd
worden door een geïndiceerd zorgzwaartepakket, dit vraagt aanpassing van TR015:
■

TR015: De kleinste Ingangsdatum van een geïndiceerde zorgeenheid moet
samenvallen met de Ingangsdatum in de Indicatie.

●

In de RFC zijn verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt
○

TR015 alleen nog van toepassing op IO31

○

Vanaf-datum toevoegen aan TR015

○

TR015 verwijderen
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○

Geen aanpassingen doorvoeren

●

RFC wordt meegestuurd met dit verslag

●

RFC volgende bijeenkomst (9 december) bespreken:
○

Wat is de gewenste oplossingsrichting?

○

Is afspraak over niet meer versturen functie een comfortabele tussenoplossing op
weg naar verwijderen functies uit het berichten zo ja, op welke datum voeren we
de betreffende wijziging door?
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