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Inleiding
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 2023 moet dit advies
passen binnen het kader dat beschreven is in deze Kadernota iWlz release 2023.
Met de releases van iWlz willen we een bijdrage leveren aan passende zorg.
Passende zorg komt samen met de cliënt tot stand. Samen beslissen gaat beter
als de professional kan beschikken over de juiste informatie op het juiste moment
en de cliënt inzage heeft in zijn eigen gegevens. De overgang van
berichtenverkeer (estafettemodel) naar registers (netwerkmodel) is daarvoor een
belangrijke stap. Met deze release willen we een soepele overgang naar het
netwerkmodel ondersteunen.
Samenhang berichtenverkeer iWlz en netwerkmodel iWlz
Fase 2 van de Proof of Concept (PoC) voor het indicatieregister ++ is op het
moment van schrijven van deze kadernota inmiddels afgerond. Het
schaduwdraaien start in februari. Hiervoor is op 27 januari bestuurlijk akkoord
gegeven. Als alles volgens planning verloopt, nemen we vanaf het einde van het
laatste kwartaal van 2022 het indicatieregister ++ in gebruik. Vanaf dat moment
hebben we te maken met een hybride situatie. De Wlz-keten werkt met berichten
én met een register.
Voor de iWlz release 2023 betekent dit dat wijzigingen in het berichtenverkeer
ook wijzigingen in het indicatieregister ++ tot gevolg kunnen hebben. Het
omgekeerde is ook mogelijk. Deze hybride situatie vraagt om grondig en
nauwkeurig onderhoud van berichten en meer (technische) flexibiliteit.
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Onderhoud
Het is van belang om geen ‘overbodige ballast’ vanuit het berichtenverkeer
mee te nemen naar het netwerkmodel. Uitvoeren van grondig onderhoud is
daarom een belangrijk uitgangspunt voor de iWlz release 2023. Dat voeren
we uit door kritisch te kijken naar alle berichten en de onderdelen die niet
meer in gebruik zijn te verwijderen. Daarmee zorgen we voor
vereenvoudiging en duidelijkheid. Vereenvoudiging voorkomt onnodig
(dubbel) onderhoud. Duidelijkheid is van belang voor alle gebruikers, maar in
het bijzonder voor nieuwe gebruikers. Bijvoorbeeld voor de cliënt die straks
zijn eigen gegevens direct kan inzien.
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Flexibiliteit
In de hybride situatie is meer flexibiliteit nodig. Het moet mogelijk zijn om
een wijziging in het register door te voeren zonder dat dit gevolgen heeft
voor de berichten waarop de wijziging niet van toepassing is.
Voorbeeld: een noodzakelijke wijziging in het register is ook van toepassing
op het indicatiebesluitbericht (in de situatie dat nog niet alle zorgkantoren
over zijn op het indicatieregister ++) en het zorgtoewijzingbericht. Dan is
het wenselijk om uitsluitend deze berichten te wijzigen en alle overige
berichten ongewijzigd te laten.
Uitgangspunten iWlz release 2023
Alle wijzigingen die opgenomen worden in het advies aan de stuurgroep iWlz over
de inhoud van de release moeten voldoen aan een of meer van de volgende
uitgangspunten die gezamenlijk het belangrijkste kader van de release vormen.
De wijziging:
•
ondersteunt (nieuwe of gewijzigde) wet- en regelgeving;
•
leidt tot verbetering van het proces en/of vermindering van
administratieve lasten;
•
draagt bij aan uniformiteit of vereenvoudiging van regels of berichten;
•
zorgt voor minder berichtenverkeer;
•
lost een gemelde bevinding op;
•
betreft het verwijderen van onderdelen die niet meer in gebruik zijn
(berichtklassen, elementen, codes, regels);
•
draagt bij aan meer (technische) flexibiliteit;
•
draagt bij aan een soepele (hybride) overgang naar het netwerkmodel;
•
heeft geen nadelige gevolgen voor de cliënt en levert bij voorkeur
voordeel op voor de cliënt.
Businesscase
Voor elke wijziging die wordt opgenomen in de release moet er een businesscase zijn waaruit blijkt dat de voordelen van de wijziging opwegen tegen de
eventuele nadelen ervan en tegen de inspanning die nodig is om de wijziging
door te voeren. Deze businesscase is onderdeel van de uitwerking van het
betreffende wijzigingsverzoek (RFC).
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Vooruitblik inhoud release iWlz 2023
Voor de bespreking in de referentiegroepbijeenkomsten hebben we de verzamelde
wijzigingsverzoeken ingedeeld in vijf categorieën. Aan de hand van deze indeling
geven we hier alvast een korte vooruitblik op de mogelijke inhoud van de release.
Onderhoud
•
Betreft voorbereiding netwerkmodel en opruimen ongebruikte
functionaliteit:
−
in de iWlz release 2023 verwijderen we definitief de functies en
klassen en alle bijbehorende regels;
−
daarnaast onderzoeken we welke overige elementen en codes
verwijderd kunnen worden.
Techniek
•
Meer flexibiliteit voor betere ondersteuning hybride situatie:
−
verwijderen releasenummer uit de technische specificatie van de
berichten om het (snel) doorvoeren van wijzigingen in een of
enkele berichten mogelijk te maken.
Procesoptimalisatie
•
Wijzigingsverzoeken in deze categorie betreffen onder meer:
−
extra classificaties wachtlijsten, toevoegen begindatum
classificaties, meer inzicht in schaduwwachtlijsten;
−
verduidelijking vullen dossierhouder in aanvraag aangepaste
zorgtoewijzing door middel van regels of voorbeelden;
−
gebruik DSM5, gebruik onbekende geboortedatum, doorgeven
meer grondslagen, ondersteuning uitvoeren regres;
−
toevoegen regel(s) voor verduidelijking berichtenverkeer
zorgkantoren-CAK.
Wet- en regelgeving
•
Op dit moment zijn er geen wijzigingen in wet- en regelgeving bekend
die gevolgen hebben voor iWlz.
Bevindingen
•
Op dit moment zijn er geen bevindingen gemeld op de lopende release.
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Vervolg
Na vaststellen van deze kadernota door de stuurgroep iWlz werken we de
wijzigingsverzoeken verder uit en bespreken we deze tijdens de
referentiegroepbijeenkomsten. Dit leidt tot het advies over de functionele inhoud
van de release dat ter goedkeuring aan de stuurgroep iWlz wordt voorgelegd. In
dit advies nemen we ook de soort release, de planning en de implementatiewijze
op.
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