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4 augustus 2021

Versiebeheer
Versie
1.1

Datum
4 augustus 2021

1.0

1 juli 2021

Toelichting
Bij publicatie in verband met terugdraaien
toevoeging nieuwe classificaties
Bij publicatie definitieve specificaties

Inleiding

Voor elke nieuwe release van de iStandaarden – iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb –
worden nieuwe specificaties opgeleverd. De specificaties van elke release bestaan uit
het Informatiemodel iStandaarden en een set documenten. Dit noemen we een
publicatie.
In deze releasenotes vindt u een overzicht van de publicatiemomenten en de
publicaties die gewijzigd zijn. Wat er voor welke versie van de release exact
veranderd is, wordt toegelicht in de tabel. Soms kan het voorkomen dat specificaties
tussendoor geactualiseerd worden, dus buiten de reguliere releasemomenten om.
Ook die publicaties worden bijgehouden in de releasenotes.
Meer informatie
Bevindingen op specificaties van de verschillende iStandaarden kunt u melden bij de
Servicedesk iStandaarden van Zorginstituut Nederland. Aan de hand van het type
bevinding wordt bepaald of aanpassing nodig is op de specificaties en het
Informatiemodel iStandaarden.
Ook met uw vragen of opmerkingen over de releasenotes kunt u terecht bij de
Servicedesk iStandaarden. Onze contactgegevens zijn:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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Specificaties iWlz 2.3
Publicatiedatum: 4 augustus 2021
Implementatiedatum
1 januari 2022
Reden publicatie
Publicatie revisierelease iWlz 2.3.1, vanwege terugdraaien toevoeging nieuwe c odes
20 en 21 aan COD168 Leveringsstatus Classificatie.

Publicatie
Informatiemodel iStandaarden
(iWlz 2.3)
Reviewoverzicht
conceptspecificaties iWlz 2.3
Codelijsten iWlz 2.3.1
Functionele uitwerking iWlz 2.3
Mutatieoverzicht iWlz 2.3 t.o.v.
iWlz 2.2
Regelrapport iWlz 2.3.1
Totaaloverzicht
wijzigingsverzoeken iWlz 2.3
XSD’s iWlz 2.3.1
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Versie
1.1

Toelichting

1.1

Doorhalen vermelding nieuwe classificaties

1.1
1.1
1.1

Vanwege aanpassing COD168
Doorhalen vermelding nieuwe classificaties

1.0
1.1
1.1

Vanwege aanpassing COD168
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Specificaties iWlz 2.3
Publicatiedatum: 1 juli 2021
Implementatiedatum
1 januari 2022
Reden publicatie
Publicatie definitieve specificaties iWlz 2.3.0.

Publicatie
Informatiemodel iStandaarden
(iWlz 2.3)
Reviewoverzicht
conceptspecificaties iWlz 2.3
Codelijsten iWlz 2.3.0
Functionele uitwerking iWlz 2.3
Mutatieoverzicht iWlz 2.3 t.o.v.
iWlz 2.2
Regelrapport iWlz 2.3.0
Totaaloverzicht
wijzigingsverzoeken iWlz 2.3
XSD’s iWlz 2.3.0
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Versie
1.0

Toelichting

1.0
1.0
1.1
1.0
1.0
1.1

Aangevuld met hoofdstuk over bevindingen

Aangepast n.a.v. reviewcommentaar

1.0
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