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Netwerkmodel iWlz
•

Update (Eduard Renger)
De focus in de afgelopen periode heeft gelegen op PoC indicatieregister++.
Alle testen daarvoor zijn succesvol uitgevoerd. Bij bijna alle go/no go-criteria
kunnen we nu al een vinkje zetten. De verwachting is dat dit voor 20 januari
voor alle criteria geldt.
Hooghiemstra en partners zijn druk bezig met rapport over doelmatigheid.
Het rapport wordt meegeleverd aan de bestuurders.
Voorbereiding bestuurlijke besluitvorming is in volle gang. We vragen
goedkeuring op de drie volgende stappen:
1
start van het schaduwdraaien met Menzis en CIZ;
2
inproductiename en uitrol van indicatieregister bij zorgkantoren (mits
schaduwdraaien slaagt, definitief besluit vindt pas daarna plaats);
3
geven van opdracht voor schrijven plan van aanpak voor start volgende
PoC voor bemiddelingsregister, machtigingsregister en cliëntregister,
inclusief kosten- en batenoverzicht gebaseerd op voorlopige
specificaties.
Mariët de Groot geeft aan dat het bij het vorige overleg er op leek dat er
geen business case gemaakt zou worden voor het volgende register, nu komt
dat wel naar voren. Communicatie hierover is belangrijk en moet zoveel
mogelijk eenduidig zijn.
Eduard Renger geeft aan dat hier inderdaad sprake is van voortschrijdend
inzicht en dat we voor een volgende keer beter rekening zullen houden met
duidelijke communicatie hierover.

•

Demo indicatieregister ++ (Eduard Renger)
Het CIZ, VECOZO en Menzis geven een demo waarin zij de technische
werking van het indicatieregister tonen.
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Vaststellen regelset indicatieregister ++ (Bapke Gebruers)

•

De regelset indicatieregister ++ die is opgenomen in het document
‘Totaaloverzicht regels indicatieregister en IO31’ wordt vastgesteld. Dit
betreft de versie die op 23 december verstuurd is naar de deelnemers van de
referentiegroep. Wijzigingen die opgenomen worden in de release van 2023
kunnen aanpassingen in de regelset tot gevolg hebben.
Via een wijzigingsverzoek is het mogelijk om voorstellen tot aanpassing van
de regelset in te dienen.
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Vaststellen verslag 9 december (Irene Zijlstra)

•

Mariët de Groot (CZ zorgkantoor): naast het eerder (onder ‘Update’)
genoemde punt in dit verslag over de business case voor de volgende PoC
graag aandacht voor de raakvlakken van de POC MedMij met het
cliëntregister. Daarnaast geeft Mariët aan dat het voor zorgkantoren en
zorgaanbieders belangrijk is om te weten dat een cliënt inzage heeft in zijn
indicatiegegevens. De cliënt kan hierover vragen hebben die hij stelt aan
zorgkantoor of zorgaanbieder.
Eduard: voor nu betreft de PoC MedMij alleen het aansluiten op het
indicatieregister. We zullen voordat we in productie gaan de impact bepalen
van het daadwerkelijk in productie nemen van de mogelijkheid voor cliënten
om hun indicatiegegevens te zien in hun PGO. Datzelfde geldt voor het
aansluiten van PGO’s als cliëntregister. Daarover moet nog bestuurlijke
besluitvorming plaatsvinden, en zodra die positief is, brengen we ook daar de
impact van in kaart.
Theo van Wee (Zilveren Kruis zorgkantoor): geeft aan dat de tekst onder
‘Onderbouwing initiële vulling Indicatieregister++’ (punt 6 uit het verslag),
niet duidelijk en voor meer uitleg vatbaar is. Jurgen Onincx neemt hierover
contact op met Theo en verwerkt de verduidelijking in het verslag van 9
december.

Berichtenverkeer iWlz
Update (Irene Zijlstra)

•
-

iStandaarden krijgt een nieuwe website. (inmiddels sinds 18 januari live)
Op maandag 3 januari is iWlz 2.3 in gebruik genomen. De implementatie
is goed verlopen. Mochten er vragen of problemen zijn, dan vernemen we
die graag!
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•

Wijzigingsvoorstellen release iWlz 2023 (Remo van Rest)
We hebben de ontvangen wijzigingsverzoeken ingedeeld in 5 categorieën:
1) Wet- en regelgeving
Wijzigingen vanuit wet- en regelgeving of beleidswijzigingen.
2) Procesoptimalisatie
Nieuwe wensen en optimalisatie iWlz.
3) Onderhoud
Voorbereiding netwerkmodel en opruimen ongebruikte functionaliteit.
4) Techniek
Verbetering in de techniek.
5) Bevindingen
Correcties die van toepassing zijn op de huidige release, maar nog niet
zijn gepubliceerd in het informatiemodel.

Zorginstituut Nederland
Informatiemanagement
Team Informatiestandaarden
Datum
13 januari 2022
Onze referentie
2021051323

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijzigingsverzoeken ingedeeld per
categorie. Alle wijzigingsverzoeken worden uitgewerkt in de vorm van een RFC,
met uitzondering van het onderwerp ‘Overheveling jeugd ggz naar de Wlz’. Omdat
deze overheveling voorlopig niet doorgaat, is dit geen onderwerp voor de release
iWlz 2023.
Wet- en regelgeving
Korte omschrijving
Regels voor het opnemen
van contactpersonen

Toelichting
Volgens de AVG is het alleen na toestemming van
de cliënt mogelijk om gegevens van
contactpersonen te delen.
Is het gewenst om hiervoor in iWlz regels op te
nemen?

Overheveling jeugd ggz naar
de Wlz

Deze overheveling is voorlopig van de baan. Zie
https://www.regelhulp.nl/jeugd-ggzwlz/documenten/publicaties/2021/10/15/kamerbri
ef-over-toegang-tot-wlz-voor-jeugd-ggz
Dit onderwerp wordt niet uitgewerkt voor iWlz
2023.

Procesoptimalisatie – wachtlijst
Ingangsdatum classificatie
opnemen

Een classificatie heeft geen ingangsdatum, een
leveringsstatus wel.
Is het wenselijk om een ingangsdatum
classificatie op te nemen zodat (bij gelijkblijvende
leveringsstatus) duidelijk wordt wanneer een
wijziging van classificatie heeft plaatsgevonden?

Extra classificaties bij
leveringsstatussen

Uit de landelijke evaluatie van het gebruik van de
nieuwe (combinaties van) leveringsstatussen en
classificaties komen mogelijk wensen voort voor
het opnemen van nieuwe classificaties.
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Zorgverzekeraars Nederland laat spoedig weten
welke wijzigingen gewenst zijn.
Inzicht schaduwwachtlijsten

Zorgaanbieders hebben schaduwwachtlijsten die
bij zorgkantoren niet in beeld zijn. Het gaat om
situaties waarin cliënten voor dezelfde AGB-code
en leveringsvorm tegelijkertijd wachtend en in
zorg zijn. Dit komt voor in de gehandicaptenzorg
(MPT/logeren) maar ook bij V&V-zorgaanbieders.
Is het mogelijk om via iWlz meer inzicht te krijgen
in deze schaduwwachtlijsten?
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Procesoptimalisatie – indicatie
Opnemen kenmerk ‘ongeval’
in indicatiebesluit

Zorgkantoren moeten de regeling rondom regres
uitvoeren. Daarvoor is het van belang om te
weten of een cliënt door een ongeval in de Wlz
terecht is gekomen waarvoor een derde
aansprakelijk is. De schade kan dan verhaald
worden.
Is het mogelijk om hiervoor een element
(‘ongeval’) in het indicatiebesluit op te nemen? En
kan en mag dat in verband met doelbinding en
AVG?

Meer grondslagen
doorgeven

Het CIZ heeft de mogelijkheid om vier
grondslagen vast te leggen. Het IO31-bericht kan
maximaal twee grondslagen bevatten.
Is het vanuit de informatiebehoefte van de keten
wenselijk om meer grondslagen op te nemen in
het IO31-bericht? (in het netwerkmodel is dit
technisch al mogelijk)

Gebruik DSM-5 bij
vastleggen ziektebeeld- en
stoornisgegevens

Het CIZ maakt bij het vastleggen van ziektebeelden stoornisgegevens gebruik van
diagnosecodelijsten die zijn gebaseerd op de
ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten
'Visueel' en 'Auditief'. Moeten we in iWlz gebruik
gaan maken van DSM-5? Is dat van belang in
verband met het zorgprestatiemodel?

Geboortedatum onbekend
over domeinen heen

Een (deels) onbekende geboortedatum wordt in
de Zvw op een andere manier geregistreerd dan
in de Wlz. Zorgkantoren zien graag dat er een
landelijke lijn komt. Zij ontvangen signalen dat
zorgaanbieders de geboortedatum omzetten als
zij in een ander domein moeten declareren.

Procesoptimalisatie – CAK
Toevoeging regel als
aanvulling op OP339

Het CAK wil graag een extra regel opnemen die
aangeeft dat na een aangeleverde startdatum
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verblijf (sleuteldatum) geen einddatum MPT wordt
aangeleverd die na de startdatum verblijf ligt.
Procesoptimalisatie – AAT
Vullen dossierhouder (DH)
en coördinator zorg thuis
(CZT)
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Regelmatig doen zich situaties voor waarbij
aanvragen van een AAT niet (meer) mogelijk is.
Gemelde oorzaken zijn:
•
•

•
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in de AAT is niet de juiste dossierhouder of
coördinator zorg thuis ingevuld;
in de zorgtoewijzing die na overplaatsing
(MUT17) of overdracht van de zorgtoewijzing
(MUT21) wordt verstuurd is de DH of CZT
niet aangepast;
de DH of CZT is te laat met het indienen van
een AAT voor verlenging van de
zorgtoewijzing.

Hoe kunnen we deze situaties zoveel mogelijk
voorkomen? Met extra regels of met casuïstiek?
Onderhoud – functie en klasse
Verwijderen functie
Verwijderen klasse
zorgzwaartepakket (ZZP)

•

Verwijderen functie
In de Wlz zijn geen geldige functies meer
aanwezig. Dit maakt het mogelijk om de
functie uit het berichtenverkeer te
verwijderen. Dit betreft verwijderen van
berichtklassen, elementen, codes en
verwijderen of aanpassen van bijbehorende
regels.

•

Verwijderen klasse ZZP
Bij het ZZP kan de klasse uit de berichten
verwijderd worden. In de Wlz is alleen klasse
KE7 nog van toepassing.

Er komt geen tussenrelease om, als tussenstap
naar het technisch verwijderen van de functie, het
niet meer versturen van functies mogelijk te
maken (door aanpassing van TR015). Deelnemers
zijn unaniem van mening dat dit niet efficiënt is
en daarom niet gewenst is.
In de release iWlz 2023 worden functie en klasse
definitief uit de berichten verwijderd.
Onderhoud – indicatie
Verwijderen van overbodige
elementen en codes uit het
indicatiebesluit

Het indicatiebesluit bevat elementen die altijd met
dezelfde waarde gevuld worden en daarmee geen
betekenis meer lijken te hebben.
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Bijvoorbeeld:
•
Financiering
•
Soort indicatie
Kunnen deze elementen uit de berichten
verwijderd worden?
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Onderhoud – algemeen
Verwijderen van overbodige
codes
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•
•

COD163 (zorgzwaartepakket) bevat codes
die niet meer gebruikt worden;
Grondslag ‘psychosociale problemen’ is
afkomstig uit de AWBZ en is geen geldige
grondslag voor de Wlz. Deze grondslag kan
verwijderd worden.

Techniek
Verwijderen releasenummer
uit namespace XSD

Voor een goede ondersteuning van de situatie
waarin de iWlz-keten zowel berichten als
register(s) gebruikt is meer technische flexibiliteit
nodig.
Verwijderen van het releasenummer uit de
technische specificatie van de berichten maakt het
mogelijk wijzigingen in een of enkele berichten
door te voeren. Nu is dat niet mogelijk. Alle
berichten worden nu technisch gewijzigd, ook als
ze inhoudelijk niet gewijzigd zijn.
Is het verwijderen releasenummer uit de
namespace van het XSD de gewenste oplossing?

Volgende bijeenkomst referentiegroep iWlz:
Donderdag 10 februari 09.30 – 12.30 via Webex (online).
De uitnodiging met agenda, link en eerste uitwerking van de RFC’s versturen we
een week van tevoren.
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