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Onze referentie
2022005588

Welkom en agenda
De agenda ziet er als volgt uit:
•
Vaststellen verslag 13 januari
•
Berichtenverkeer iWlz
o
Mededelingen
o
Wijzigingsvoorstellen release 2023
•
Netwerkmodel iWlz
o
Update
o
Schaduwdraaien
o
Initiële vulling indicatieregister++
o
Scope nieuwe registers
o
Concept Afsprakenstelsel

Vaststellen verslag 13 januari
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld en
gepubliceerd op de website.

Berichtenverkeer iWlz
•

Mededelingen
Gemeentelijke herindeling
Op 24 maart vindt er een gemeentelijke herindeling plaats. De gemeente
Weesp (ZK 5511) wordt samengevoegd met de gemeente Amsterdam
(ZK 5515). ZIN zorgt ervoor dat de aangepaste Wlz-regiotabel op het
juiste moment wordt gepubliceerd.
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•

Wijzigingsvoorstellen release 2023

In de vorige bijeenkomst van de referentiegroep iWlz hebben we gezamenlijk
vastgesteld welke wijzigingsverzoeken uitgewerkt worden in de vorm van een
RFC. In deze referentiegroepbijeenkomst starten we met de bespreking van deze
RFC’s, waarna we ze verder uitwerken.
Uiteindelijk leidt dit tot een advies over de inhoud van de release aan de
Stuurgroep iWlz. Dit advies moet passen binnen de uitgangspunten die zijn
opgenomen in de Kadernota release iWlz 2023.
In 2023 hebben we te maken met een register en met berichtenverkeer. In de
release iWlz 2023 moeten we er rekening mee houden dat wijzigingen in het
berichtenverkeer ook wijzigingen in het indicatieregister ++ tot gevolg kunnen
hebben en omgekeerd. Om een soepele overgang naar het netwerkmodel te
bevorderen zijn grondig onderhoud (geen overbodige ballast) en meer
(technische) flexibiliteit belangrijke uitgangspunten.
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Uitgangspunten iWlz release 2023
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
 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.
Voor elke wijziging moet er een business-case zijn waaruit blijkt dat de
voordelen van de wijziging opwegen tegen de eventuele nadelen ervan. De
businesscase is onderdeel van de RFC’s.
Globale planning richting publicatie specificaties
 januari 2022: kadernota inhoudelijk vastgesteld door de stuurgroep iWlz;
 voorjaar 2022: RFC’s bespreken en verder uitwerken in referentiegroep
iWlz;
 maart/april 2022: advies aan stuurgroep iWlz over inhoud release 2023;
 t/m mei 2022: afronden functionele en technische uitwerking wijzigingen;
 1e week juni 2022: publicatie conceptspecificaties;
 1e week juli 2022: publicatie definitieve specificaties.
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Overzicht RFC’s per categorie:

Onderhoud
RFC
001 - Functie verwijderen
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Bespreking in referentiegroep / uitkomst
Enkele softwareleveranciers van zorgaanbieders
vragen zich af of dit het juiste moment is om de
functie te verwijderen. Zij voorzien veel
werk/kosten om de aanpassingen door te voeren
en vragen zich af of het verwijderen van de
functie uit het berichtenverkeer bijdraagt aan een
soepelere overgang naar het netwerkmodel.
Andere geluiden zijn er ook, onder meer van
aanbieders die de functie graag verwijderd zien.
Ook voor nieuwe iWlz-deelnemers /
softwareleveranciers is het wenselijk om niet
meer gebruikte functionaliteit uit het
informatiemodel te verwijderen. Dit voorkomt
onnodige bouw en complexiteit.
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Uitwerken (ZIN):
ZIN onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen
en werkt de businesscase verder uit en betrekt de
softwareleveranciers hierbij.
015 - Klasse verwijderen
uit ZZP

De referentiegroep is het eens met het voorstel
om de klasse uit het ZZP te verwijderen.
Uitwerken (ZIN):
ZIN inventariseert welke wijzigingen het
verwijderen van de klasse uit het ZZP met zich
meebrengt.

011 - Verwijderen van
overbodige elementen en
codes uit indicatiebesluit

Betreft verwijderen elementen:
 Commentaar Client: CIZ laat dit altijd leeg;
 Financiering: CIZ vult uitsluitend 1 (Wlz);
 Soort Indicatie: CIZ vult uitsluitend 1 (CIZindicatie).
Vanuit de zorgkantoren wordt aangegeven dat er
nog actuele indicatiebesluiten zijn met andere
waarden dan ‘1’ voor financiering of soort
indicatie. Wat zijn de gevolgen voor ZK31? En
voor een nieuw bij de zorg aan een cliënt
betrokken aanbieder?
Actie ZK:
Inventariseren andere waarden dan ‘1’ voor
Financiering en Soort Indicatie en onderzoeken
gevolgen van niet meer opnemen van deze
elementen in het indicatiebesluit.
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Uitwerken (ZIN):
Verder uitwerken, relatie met initiële vulling
meenemen.
Verwijderen code 25 (Wijkcoach) uit CD0472
(Soort relatie) wordt afgewezen, omdat deze
codelijst ook in andere domeinen wordt gebruikt,
waar deze waarde wel is toegestaan.
012 - Onderhoud
algemeen
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Verwijderen grondslag psychosociaal uit codelijst:
Uitwerken (ZIN):
Verder uitwerken verwijderen waarde 07
(Psychosociale problemen) uit COD736 (Grondslag
zorg). Dit is geen geldige grondslag voor de Wlz.
N.B. deze grondslag komt nog in kleine aantallen
in de keten voor als 2e grondslag, niet als 1e
grondslag.
Verwijderen niet meer gebruikte ZZP-codes uit
codelijst:
Actie ZK:
Onderzoeken of en zo ja, welke ZZP-codes uit
COD163 (Zorgzwaartepakket) verwijderd kunnen
worden.

Techniek
013 - Verwijderen
releasenummer uit de
namespace XSD

Doel van dit voorstel om het releasenummer te
verwijderen uit de namespace XSD is het
toevoegen van flexibiliteit in de hybride periode
iWlz (periode met gelijktijdig berichten en
registers).
Werkgroep:
Er is een werkgroep geformeerd die het volgende
gaat onderzoeken:
•
Geeft het verwijderen van het
releasenummer uit de namespace de
gewenste flexibiliteit?
•
Welke aanvullende wijzigingen zijn nodig om
de flexibiliteit mogelijk te maken?
•
Welke aanvullende wijzigingen zijn nodig om
het gebruik van de juiste versie te blijven
garanderen binnen de keten?

Procesoptimalisatie
003 - Ingangsdatum

Er is geen behoefte aan een aparte ingangsdatum
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classificatie

005 - Inzicht
schaduwwachtlijsten

classificatie. De huidige werkwijze, die door alle
zorgkantoren gebruikt wordt, volstaat.
Invulinstructie 22 wordt hier op aangepast, zodat
de werkwijze duidelijk is.
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Uitwerken (ZIN):
Aanpassen IV022.
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Omdat er een toename is van cliënten die op een
schaduwwachtlijst staan, is het gewenst om hier
via het berichtenverkeer inzicht in te krijgen.
Van de eerder uitgewerkte oplossingsrichtingen
heeft het doorgeven van wachten op andere
locatie via de MAZ de voorkeur. De oplossing om
met dubbele zorgtoewijzingen te werken geeft
veel extra administratieve lasten en is daarom
niet gewenst.
Uitwerken (ZIN):
Verder uitwerken oplossingsrichting ‘doorgeven
cliënt wacht op andere locatie bij dezelfde
aanbieder (AGB-code)’ via de MAZ. In
samenwerking met deelnemers die zich hiervoor
gemeld hebben.

004 - Extra classificaties
bij leveringsstatus

Actie ZN:
Doorgeven nieuwe classificaties.

006 - Meer grondslagen
doorgeven

Het CIZ kan vier grondslagen vastleggen bij een
cliënt, maar kan er twee doorgeven via het
berichtenverkeer. Uit de reacties in de
referentiegroep komt geen duidelijke
informatiebehoefte naar voren. Zorgkantoren
vragen zich af wat de impact op hun processen is
van meer dan twee grondslagen en onderzoeken
dit.
Uitwerken (ZIN):
Uitwerken van situatie waarin het CIZ vier
grondslagen kan opnemen in het indicatieregister.

007 - Gebruik DSM-5 bij
vastleggen ziektebeeld- en
stoornisgegevens

Actie ZIN:
ZIN neemt contact op met het CIZ over dit
onderwerp en werkt wijzigingsverzoek naar
aanleiding van het resultaat daarvan verder uit
(indien van toepassing).

008 - Geboortedatum
onbekend over domeinen

Uitwerken (ZIN):
Verder uitwerken gebruik onbekende
geboortedatum in verschillende domeinen.
Onderzoeken of overstappen op systematiek SVB
een mogelijke oplossing is.
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014 - Opnemen kenmerk
‘ongeval’ in indicatiebesluit

Afgewezen:
Vanwege de bezwaren die kleven aan het
opnemen van een ‘kenmerk’ ongeval in het
indicatiebesluit wordt dit wijzigingsverzoek
afgewezen. De nadelen ervan wegen niet op
tegen het voordeel dat deze wijzing kan bijdragen
aan de uitvoering van regres door Wlzuitvoerders. De belangrijkste bezwaren zijn:

geen wettelijke taak van het CIZ;

bezwaren vanuit oogpunt AVG;

niet proportioneel;

kans op fouten.

009 - Toevoegen regel als
aanvulling op OP339

Uitwerken (ZIN):
ZIN stemt met het CAK af over de te formuleren
regel.

002 - Regels voor
opnemen van
contactpersonen

Niet besproken, naar volgende RGB

010 - Vullen dossierhouder
(DH) en coördinator zorg
thuis (CZT)

Niet besproken, naar volgende RGB
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Netwerkmodel iWlz

Update
Eduard Renger (ZIN) geeft een update over het netwerkmodel:
Bestuurlijk overleg heeft positief besloten op schaduwdraaien en plan van aanpak
voor volgende PoC
Besluit over inproductiename bij zorgkantoren volgt na goedkeuring financiering
en succesvol schaduwdraaien.
Volgende bestuurlijke overleggen in maart (als financiering niet rond komt), juni
voor besluit over plan van aanpak PoC en november.
Rapport Hooghiemstra en partners is opgeleverd. Alleen rondom Cliënt enkele
gegevens als niet proportioneel aangeduid.
Naar aanleiding van een aantal vragen over de planning vertelt Eduard dat het de
bedoeling is dat het schaduwdraaien uiterlijk in mei gereed is. In die periode zal
VECOZO ook Silvester bouwen voor het indicatieregister. Silvester zal alvorens in
productie te gaan uitgebreid worden getest. Die testen hoeven dus niet allemaal
tijdens het schaduwdraaien nog plaats te vinden.
De inproductiename bij VECOZO zal tot eind Q4 2022 duren. Uitrol bij
zorgkantoren zal vermoedelijk dus pas vanaf 1 januari 2023 zijn. Zorgkantoren
krijgen daar een jaar de tijd voor. Alvorens aan te sluiten hebben zorgkantoren de
gelegenheid om te testen.
Schaduwdraaien
Ad Verschoor (ZIN) geeft een toelichting op het schaduwdraaien dat eind februari
van start zal gaan. In de fase schaduwdraaien ontvangt Menzis (met 3
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zorgkantoren) als koploper de IO31 berichten. Daarnaast raadpleegt Menzis het
indicatieregister om de gegevens te vergelijken met de ontvangen berichten. Het
schaduwdraaien is bedoeld om vast te stellen dat er geen fundamentele
verschillen optreden. De duur van de periode dat partijen schaduwdraaien is
vastgesteld op 3 maanden. Het schaduwdraaien is succesvol en afgerond wanneer
gedurende een periode van minimaal 1 maand geen fundamentele verschillen
worden geconstateerd.
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Initiële vulling
Remo van Rest (ZIN) geeft een toelichting op de voorbereidingen voor de initiële
vulling van het Indicatieregister. De werkgroep voor de initiële vulling heeft
gekeken naar de gegevenselementen in relatie tot de vulling daarvan in het
register. Voor de initiële vulling zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd:
pure indicatiegegevens worden altijd 1 op 1 gevuld in het register;
gegevens waarvoor het CIZ niet de bron is worden niet gevuld in het
register, tenzij deze nodig zijn voor Silvester;
gegevens die niet (meer) relevant zijn worden niet gevuld.
Scope nieuwe registers
Ad geeft aan dat gestart wordt met het uitwerken van een plan en aansluitend de
specificaties voor de registers bemiddelen, machtigen en cliëntgegevens (BMC²).
Het plan moet eind februari gereed zijn en de specificaties in mei 2022. De leden
van de referentiegroep worden uitgenodigd deel te nemen aan de nieuwe
werkgroep, waarin gewerkt gaat worden aan de specificaties van BMC². Inmiddels
hebben een 12-tal deelnemers zich aangemeld en staat een 1e sessie gepland
voor woensdag 23 februari.
Concept afsprakenstelsel
Eduard geeft een toelichting op het afsprakenstelsel dat in ontwikkeling is. De
reacties uit de RGB daarop zijn positief. De structuur lijkt een goede om op door
te gaan. Men is wel benieuwd naar de invulling.

Volgende bijeenkomst referentiegroep iWlz:
Donderdag 17 maart 09.30 – 12.30 via Webex (online).
De uitnodiging met agenda en link versturen we een week van tevoren.
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