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Welkom en agenda
De agenda ziet er als volgt uit:
•
Welkom bij de RGB iWlz
o
Agenda
o
Verslag 17 maart
•
Berichtenverkeer iWlz
o
Planning en voortgang
o
Wijzigingsvoorstellen release 2023
o
Advies release
•
Netwerkmodel iWlz
o
Update
o
Cliëntfocusgroep terugkoppeling
o
Update BMC²
o
Informatiemodel voor iWlz 2023
•
Afsluiting
o
Live/Hybride, virtueel

Vaststellen verslag 17 maart
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld en
gepubliceerd op de website.

Berichtenverkeer iWlz
•

Planning en voortgang:
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Status

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

•

Datum
14 april 2022
Onze referentie
2022016072

Wijzigingsvoorstellen release 2023

Overzicht RFC’s per categorie:

Onderhoud
RFC
001 - Functie verwijderen

015 - Klasse verwijderen
uit ZZP

011 - Verwijderen van
overbodige elementen en
codes uit indicatiebesluit
012 - Onderhoud
algemeen

Bespreking in referentiegroep / uitkomst
Oplossingsrichting 1:
Functie volledig verwijderen uit het
berichtenverkeer en aanpassen TR015 (Vanaf
Datum opnemen in TR015).
Opnemen in release iWlz 2023.
Oplossingsrichting 1:
Klasse verwijderen uit ZZP. Opnemen in release
iWlz 2023.
(Afgestemd in Referentiegroep-bijeenkomst 10
februari).
RFC is afgewezen en wordt niet opgenomen in
release iWlz 2023.
Geen ZZP-codes verwijderen uit berichtenverkeer.
Code voor grondslag psychosociaal niet
verwijderen uit berichtenverkeer.
Einddatums toevoegen aan codes in
indicatieregister.
Opnemen in release 2023 (alleen in netwerkdeel).

Techniek
013 - Verwijderen
releasenummer uit de
namespace XSD

RFC is afgewezen en wordt niet opgenomen
inrelease iWlz 2023.

Procesoptimalisatie
003 - Ingangsdatum
classificatie

005 - Inzicht
schaduwwachtlijsten

Oplossingsrichting 2:
Huidige werkwijze handhaven, invulinstructie
IV022 aanpassen.
Opnemen in release iWlz 2023.
RFC is afgewezen en wordt niet opgenomen in
release iWlz 2023. Reden: zorgkantoren zijn
verdeeld over wenselijkheid van deze RFC. Ook
zorgaanbieders verschillen hierover van mening.
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004 - Extra classificaties
bij leveringsstatus

Oplossingsrichting 1:
Nieuwe Classificatie toevoegen.
Opnemen in release iWlz 2023.
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006 - Meer grondslagen
doorgeven

Oplossingsrichting 1:
Meer dan 2 grondslagen mogelijk maken in het
berichtenverkeer.
Opnemen in release iWlz 2023.
RFC is afgewezen in de referentiegroepbijeenkomst van 17 maart.
RFC wordt niet opgenomen in release iWlz 2023.
Onderwerp wordt wel verder geanalyseerd.
RFC is afgewezen in de referentiegroepbijeenkomst van 17 maart. RFC wordt niet
opgenomen in release iWlz 2023.
Onderwerp wordt wel verder geanalyseerd.
Oplossingsrichting 1:
Nieuwe regel opnemen.
Opnemen in release iWlz 2023.

Datum
14 april 2022

007 - Gebruik DSM-5 bij
vastleggen ziektebeeld- en
stoornisgegevens
008 - Geboortedatum
onbekend over domeinen

009 - Toevoegen regel als
aanvulling op OP339
002 - Regels voor
opnemen van
contactpersonen

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

Onze referentie
2022016072

RFC is afgewezen en wordt niet opgenomen in
release iWlz 2023.
Er is nog geen duidelijkheid over eventueel door
te voeren wijzigingen. Bovendien is
onduidelijk of registratie van de toestemming van
de cliënt voor het doorgeven van gegevens van
contactpersonen in iWlz moet
worden opgelost of dat het bij het CIZ
geregistreerd moet/kan worden. Discussie loopt al
enige tijd op verschillende niveaus.
RFC is afgewezen in de referentiegroepbijeenkomst van 17 maart.
RFC wordt niet opgenomen in release iWlz 2023,
er wordt gekeken of dit opgenomen kan worden in
de scenario’s van het netwerkmodel.
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Totaal overzicht:
RFC

Titel

Status

001

Functie verwijderen

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

002

Regels voor opnemen
contactpersonen

Niet opnemen in de release

003

Ingangsdatum classificatie

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

004

Extra classificatie bij leveringsstatus

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

005

Inzicht schaduwwachtlijsten

Niet opnemen in release

006

Meer grondslagen doorgeven

Opnemen in de release,
specificaties uitwerken

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

Opnemen in netwerkmodel

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

Datum
14 april 2022
Onze referentie
2022016072
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NETWERKMODEL iWlz
Update
Eduard geeft een update over het netwerkmodel:
Het schaduwdraaien met het indicatieregister is dinsdag 12 april herstart. Als er
nu geen fouten meer optreden wordt het schaduwdraaien op 12 mei succesvol
afgerond.
De werkgroep BMC is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. Daarin zijn met
name de processcenario’s en bijbehorende gegevens met elkaar behandeld.
Voor de financiering van de gedeelde componenten (autorisatievoorziening,
Silvester) is een aanvraag gedaan bij VWS. Zij geven definitief uitsluitsel in de
voorjaarsnota van juni. Tot die tijd is voorfinanciering geregeld. Daarmee is de
inproductiename van het indicatieregister gestart.
Het Bestuurlijk overleg van 7 april was niet nodig, omdat er geen dringende
beslispunten waren. 13 juni is besluitvorming gepland over plan van aanpak PoC
(incl. business case en voorlopige specs.).
Er zijn inmiddels diverse gesprekken met potentiële koploper zorgaanbieders
gestart. Eén nieuwe zorgaanbieder heeft zich inmiddels definitief aangemeld.
Er is een vergelijk gemaakt tussen de gerealiseerde basisinfrastructuur en de
architectuur. De verschillen die dit oplevert worden nu nader onderzocht en leiden
tot RFC’s.
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Cliëntfocusgroep – terugkoppeling


De tweede CFG hebben we gehad op 10 februari. Deze bijeenkomst stond
in het teken van:

Wat waren de ervaringen en behoeften na ‘afgifte
indicatie’?

Wat is een PGO?

Feedback ophalen ‘weergave iWlz indicatiebesluit in een
PGO’ aan de hand van het simulatiemodel.
o De resultaten van sessie twee zijn samengevat in een infographic.
Deze is toegevoegd als bijlage bij het verslag.
o De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 16 juni.

Vervolg ophalen ervaringen iwlz processtappen.

Hopelijke realisatie vanuit MedMij PoC voorleggen aan
cliënten.
o Opmerkingen/vragen over deze iWlz CFG, vernemen wij graag.
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BMC² - terugkoppeling

De werkgroep BMC² is nu 3 keer bij elkaar geweest. Aan de hand van een
20-tal proces scenario’s is het bemiddelen en machtigen in de hybride
situatie in de sessies 2 en 3 besproken. De belangrijkste scenario’s zijn
gedetailleerd doorgenomen en bediscussieerd. Veel discussies gingen over
de gegevens die in de verschillende situaties moeten worden vastgelegd
en over de betekenis van gegevens.

Aandacht werd gevraagd voor de hoeveelheid tijd die voor de werkgroep
leden nodig is om al het materiaal door te nemen, met de achterban te
bespreken en van commentaar te voorzien. En dit moet allemaal naast
het reguliere werk. De keuze die we maken is kwaliteit voor snelheid.
Wanneer er meer doorlooptijd nodig blijkt te zijn zullen we die ook
gebruiken. Het is van groot belang dat we met elkaar al het materiaal
goed kunnen doorspreken. Tijd die ook nodig is om het noodzakelijke
draagvlak te bereiken.

In het middagprogramma zullen de ERD’s worden gebruikt als insteek om
een volledig en gedetailleerd beeld te bereiken ten aanzien van de
onderscheiden processcenario’s en de bijbehorende gegevens.

Op 4 mei en 18 mei zijn de volgende sessies gepland die in het teken
zullen staan van het proces- en gegevensmodel en de regelset. Daarnaast
zal dan alles rondom de cliënt worden besproken en een uitwerking
rondom de impact van de veranderingen voor de verschillende
stakeholders.
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Afsluiting
Volgende bijeenkomst referentiegroep iWlz:
Donderdag 19 mei 09.30 – 12.30.
Deze Referentiegroep-bijeenkomst vindt online plaats.
De agenda, vergaderlink en overige stukken versturen we een week van tevoren.
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