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Kadernota iWlz release 2022
Zorginstituut Nederland is de beheerder van de iWlz; de informatiestandaard die
ketenpartijen gebruiken bij de gegevensuitwisseling binnen de Wet langdurige
zorg. Het samenstellen van nieuwe releases is een van de onderdelen van het
beheer van de iWlz. Dit gebeurt in samenwerking met de gebruikers van de iWlz.
Jaarlijks organiseert het Zorginstituut referentiegroepbijeenkomsten om de
ontvangen wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe release met vertegenwoordigers
van de ketenpartijen te bespreken. Dit leidt tot een advies aan de stuurgroep iWlz
over de inhoud van de nieuwe release. Voor de release van 2022 moet dit advies
passen binnen de kaders en de uitgangspunten die beschreven staan in deze
Kadernota iWlz release 2022.

Datum
18 januari 2021
Onze referentie
2021002053

De stuurgroep iWlz heeft een duidelijke voorkeur voor een beleidsarme release
die beperkt van omvang is. Dat geeft ruimte om de inzet vooral te richten op de
ontwikkeling van het netwerkmodel.
Uitgangspunten en kaders release 2022
Wijzigingen die opgenomen worden in het advies aan de stuurgroep iWlz moeten
voldoen aan de volgende uitgangspunten en kaders:
•
De wijziging ondersteunt nieuwe of gewijzigde wet-en regelgeving;
•
De wijziging leidt tot verbetering van het proces en/of vermindering van
administratieve lasten;
•
De wijziging draagt bij aan uniformiteit of vereenvoudiging van regels of
berichten;
•
De wijziging zorgt voor minder berichtenverkeer;
•
De wijziging lost een gemelde bevinding op;
•
De wijziging heeft geen (grote) gevolgen voor het netwerkmodel en/of
het is ongewenst om de wijziging uit te stellen tot de invoering van het
netwerkmodel;
•
De wijziging heeft geen nadelige gevolgen voor de cliënt en levert bij
voorkeur voordeel op voor de cliënt.
Voor elke wijziging die wordt opgenomen in de release moet er een business-case
zijn waaruit blijkt dat de voordelen van de wijziging opwegen tegen de inspanning
die nodig is om de wijziging door te voeren (aanpassen en testen van software,
opleiden van gebruikers).
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