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Welkom en agenda
De agenda ziet er als volgt uit:
•
Agenda en mededelingen
•
Vaststellen verslag 10 februari
•
Berichtenverkeer iWlz
o
Wijzigingsvoorstellen release 2023
•
Netwerkmodel iWlz
o
Update
o
Terugkoppeling BMC²
o
Terugkoppeling Cliëntfocusgroep – onderwerp niet besproken.

Vaststellen verslag 10 februari
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld en
gepubliceerd op de website.

Berichtenverkeer iWlz
•
Mededelingen
Richard Trigg stelt zich voor als nieuwe domeinadviseur iWlz. Hij zal de taken
overnemen van Irene Zijlstra. Irene blijft betrokken bij iWlz en het
actieprogramma.
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•

Planning en voortang:
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Status

Kadernota
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RFC’s
Advies
Stuurgroep
Afronden
wijzigingen
Concept
specs
Definitieve
specs

•

Wijzigingsvoorstellen release 2023

Overzicht RFC’s per categorie:

Onderhoud
RFC
001 - Functie verwijderen

Bespreking in referentiegroep / uitkomst
De RFC is in een kleine werkgroep besproken
waaruit 2 varianten zijn gekomen voor het
verwijderen van functies.
1.
2.

Volledig verwijderen van Functie
Deels verwijderen van Functie (niet uit
AW35/AW39)

Voor beide oplossingen is er een aanpassing voor
TR015 nodig.





TR015 alleen van toepassing maken op de
IO31
Vanaf Datum opnemen in TR015 (bv.
afgifte indicatie op of na 1-1-2023 dan
controle op TR015)
TR015 in zijn geheel verwijderen en dus
niet meer controleren

Een aantal softwareleveranciers geven aan dat er
veel logica rondom Functies in de systemen
aanwezig is, waardoor zij een grote impact zien
bij deze RFC.
Zorgkantoren en zorgaanbieders hebben de
voorkeur voor oplossingsrichting 1. De
softwareleveranciers oplossingsrichting 2.
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015 - Klasse verwijderen
uit ZZP

Bij beide oplossingsrichtingen wordt gekozen om
TR015 te voorzien van een vanaf-datum zodat
ook voor oude indicaties de functies kunnen
vervallen.
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Status RFC:
Functies verwijderen wordt onderdeel van de
release. Softwareleveranciers beoordelen de
impact van variant waarbij de functies uit alle
berichten vervallen. ZIN gaat verder met
specificaties uitwerken.
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Er zijn geen opmerkingen gekomen over de
technische uitwerking.
Status RFC:
RFC zal verder uitgewerkt worden zodat deze
definitief wordt.

011 - Verwijderen van
overbodige elementen en
codes uit indicatiebesluit

Zorgkantoren geven aan dat zij, n.a.v. een
analyse van de eigen databases, zien dat er nog
actuele indicaties zijn waarbij voor de te
verwijderen elementen (Commentaar client,
Financiering en Soort indicatie) afwijkende vulling
bestaat.
Daarnaast wil men graag het veld financiering
behouden, mogelijk dat dit in de toekomst weer
nodig kan zijn.
Status RFC:
RFC is afgewezen en wordt niet opgenomen in
release.

012 - Onderhoud
algemeen

Er is behoefte aan meer onderzoek voor het
verwijderen van ZZP-codes uit het
berichtenverkeer.
Er wordt opgemerkt dat het toevoegen van een
einddatum op een code beter is dan het
verwijderen ervan. Dit is al onder de aandacht bij
iStandaarden, ook in aanloop naar het
netwerkmodel iWlz, maar moet ook worden
doorgevoerd over de andere standaarden en kan
daarom niet meegenomen worden in de komende
iWlz release.
Actie zorgkantoren:
 Welke ZZP-codes kunnen verwijderd worden of
voorzien van een einddatum? Denk aan de
GGZC pakketten, deze zouden niet meer in
de keten voor moeten komen.
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 Hoeveel actuele indicatiebesluiten zijn er met 1e
of

2e

grondslag psychosociaal?

Status RFC:
 Wachten op input van de zorgkantoren.

Techniek
013 - Verwijderen
releasenummer uit de
namespace XSD

Op korte termijn voegt het verwijderen van het
releasenummer uit de namespace niks toe aan
flexibiliteit. Hiervoor zijn meer aanpassingen
nodig en afspraken. Daarnaast moet voor deze
wijziging alle iStandaarden betrokken worden.
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Status RFC:
RFC komt te vervallen.

Procesoptimalisatie
003 - Ingangsdatum
classificatie

IV022 is aangepast
Status RFC:
Opnemen in de release, specificaties uitwerken.

005 - Inzicht
schaduwwachtlijsten

Status RFC:
RFC wordt nader besproken in een separate
werkgroep. Aanmelders krijgen hiervoor een
uitnodiging.

004 - Extra classificaties
bij leveringsstatus

Extra classificatie is aangeleverd door ZN.
Status RFC:
Opnemen in de release, specificaties uitwerken

006 - Meer grondslagen
doorgeven

7% van alle indicaties bevat een 3e grondslag. 3e
en 4e grondslag komt op termijn in het
indicatieregister. Zonder wijziging in het
berichtenverkeer ontstaat er een informatie
verschil tussen berichtenverkeer en
netwerkmodel.
Status RFC:
Zorgkantoren onderzoeken of het verschil dat
ontstaat wenselijk is en komen hierop terug.

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

Status RFC:
Vervalt voor iWlz 2023, echter wordt deze wel
verder geanalyseerd.

008 - Geboortedatum
onbekend over domeinen

Er is geen voorgeschreven notatiewijze voor een
onbekende geboortedatum over alle domeinen.
Voor de iWlz (en overige iStandaarden) is de BRP
de bron en vertaalt een onbekende
geboortedatum over alle iStandaarden op gelijke
wijze. Eigenlijk zou er binnen het
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berichtenverkeer niet meer gecommuniceerd
moeten worden over geboortedatum.
CAK heeft te maken met 4000 cliënten met een
onbekende geboortedatum en volgt daarvoor de
notatiewijze van de SVB.
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Er is een dringende oproep om de verschillen te
beperken en zal daarom iStandaarden breed
worden onderzocht.
Status RFC:
Vervalt voor iWlz 2023.
009 - Toevoegen regel als
aanvulling op OP339

Regel wordt opgesteld ter verduidelijking maar
vooral om te voorkomen dat deze situatie wordt
aangeleverd. (Opnemen regel die aangeeft dat
zorgkantoor na MAZ verblijf geen MUT (einde
zorg) MPT mag aanleveren met einddatum na
startdatum verblijf.)
Status RFC:
Opnemen in de release, specificaties uitwerken

002 - Regels voor
opnemen van
contactpersonen

Naast de RGB loopt er al een discussie over het
doorgeven van contactpersonen in de keten. Dit is
tussen zorgkantoren, CIZ en VWS. Afhankelijk
van deze uitkomst vindt alsnog aanpassing plaats
in het berichtenverkeer.
Status RFC:
Zorgkantoren onderzoeken resultaat uit het
bestuurlijk overleg. Zonder duidelijke en gedragen
oplossing zal er geen aanpassing plaatsvinden in
deze release.

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

Status RFC:
Vervalt voor iWlz 2023. In de werkgroep BMC²
zullen hiervoor extra scenario’s worden
uitgewerkt.
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Totaal overzicht:
RFC

Titel

Status

001

Functie verwijderen

Afronding, wacht op laatste
reactie

002

Regels voor opnemen
contactpersonen

Verdere analyse nodig

003

Ingangsdatum classificatie

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

004

Extra classificatie bij leveringsstatus

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

005

Inzicht schaduwwachtlijsten

Verdere analyse nodig
(werkgroep)

006

Meer grondslagen doorgeven

Verdere analyse nodig

007

Gebruik DSM5 bij vastleggen
ziektebeeld- en stoornisgegevens

Niet opnemen in de release,
wel verdere analyse uitvoeren

008

Geboortedatum onbekend over
domeinen

Niet opnemen in de release,
wel verdere analyse uitvoeren

009

Toevoeging regel als aanvulling op
OP339

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

010

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

Niet opnemen in de release.
Verdere analyse nodig (BMC2)

011

Verwijderen van overbodige
elementen uit indicatiebesluit

Niet opnemen in de release

012

Onderhoud algemeen

Verdere analyse nodig

013

Verwijderen releasenummer uit
namespace XSD

Niet opnemen in de release

014

Opnemen kenmerk ‘ongeval’ in
indicatiebesluit

Niet opnemen in de release

015

Klasse verwijderen uit ZZP

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken
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NETWERKMODEL iWlz
Update (Eduard Renger)
Begin maart zouden de koplopers starten met schaduwdraaien. Vanwege een
aantal opstartperikelen – kleine dingen in de productieomgeving - zijn zij pas op
17 maart gestart. Het schaduwdraaien is succesvol als er gedurende 1 maand
geen fundamentele verschillen zijn opgetreden.
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ZN heeft aan VWS een financieringsaanvraag gedaan voor de centrale
componenten (Silvester en autorisatievoorziening). De definitieve afhandeling van
de aanvraag krijgt zijn beslag in de voorjaarsnota. Hierdoor is financiering geen
beslispunt meer in het geplande bestuurlijke overleg van 7 april. Het overleg zal
informatief van aard zijn. Op 13 juni staat een tweede bestuurlijke bijeenkomst
gepland waarbij wordt besloten over het Plan van Aanpak voor de PoC BMC2.
Menzis is officieel koploper voor de ontwikkeling van de bemiddelings-,
machtigings- en cliëntregisters (BMC²). Er zijn nog geen aanmeldingen van
zorgaanbieders en Eduard doet daarom nog eens een oproep. Alle hulp is welkom.
Het gaat om minimaal één aanbieder in de Menzis-regio, andere koplopers kunnen
ook van buiten de Menzis regio komen. Zij sluiten dan aan op Silvester.
De ontwikkeling van Silvester is in tweeën gesplitst: VECOZO werkt nu aan de
variant voor het Indicatieregister en zal de variant voor de overige registers in de
tweede helft van dit jaar ontwikkelen. Aanvankelijk was de eerstgenoemde
ontwikkeling gekoppeld aan het schaduwdraaien, maar inmiddels is dat idee
bijgesteld, om geen onnodige afhankelijkheid te creëren: we zorgen er uiteraard
wel voor dat alles goed is getest.
Cliëntfocusgroep – terugkoppeling
Wegens tijdgebrek wordt dit punt doorgeschoven naar de bijeenkomst van 14
april.
BMC² - terugkoppeling
De werkgroep BMC2 heeft als doel het vaststellen van de specificaties voor de PoC
van de registers Bemiddeling, Machtiging en Clientgegevens. Op dit moment
worden de functionele scenario’s uitgewerkt en beproefd in de werkgroep.
Wat we daarna nog gaan opstellen:
- Regelmatrix voor BMC2
- Gegevensmodel ++
- User stories
- De impact van de veranderingen per stakeholder
De doelen van de werkgroep zijn:
- Het opleveren van de specificaties voor BMC2
- In kaart brengen wat de veranderingen betekenen voor de verschillende
stakeholders, zoals zorgkantoren en zorgaanbieders.
Dat is ook de ingang voor de businesscase: welke kosten zijn hiermee gemoeid en
welke baten zullen we realiseren? Hoewel de beslissing over kosten
vanzelfsprekend op bestuurlijk niveau ligt, zal de businesscase deels rusten op
inhoudelijke input uit de werkgroep. Elk werkgroep lid wordt aangemoedigd
contact te houden met de achterban.
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Afsluiting
Richard Trigg sluit de bijeenkomst om 12.30 uur af. De volgende sessie is op 14
april in Veenendaal. Hij dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.
Volgende bijeenkomst referentiegroep iWlz:
Donderdag 14 april 09.30 – 12.30.
Deze referentiegroepbijeenkomst vindt plaats bij Van der Valk in Veenendaal, de
bijeenkomst is inclusief lunch.
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De agenda en overige stukken versturen we een week van tevoren.
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