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Status van de wijzigingsverzoeken
RFC

Omschrijving

Wmo/Jeugwet

Wlz

ZIN16001

Aansluiting op de BRP

Doorvoeren

Doorvoeren

ZIN16002

Ambiguïteit standaarden verminderen
Verwijderen Cliëntnummer, Aanvraagnummer en
CizCode
Verbeteren Codelijsten: Opsplitsing codelijst
‘Juridische Status’
Verbeteren codelijsten: Codelijst 172: Reden
intrekking vervangen

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren

Niet doorvoeren

Doorvoeren

Niet doorvoeren

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren*

n.v.t.

Alleen wijziging van de
status omschrijvingen

Doorvoeren

n.v.t.

Is al doorgevoerd

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren

Niet doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

Doorvoeren

n.v.t.

Doorvoeren

n.v.t.

n.v.t.

Doorvoeren

n.v.t.

Niet doorvoeren

ZIN16004
ZIN16005
ZIN16006
ZIN16007

Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Reden
beëindiging’

ZIN16037

Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Type
Verwijzer’ met CBS
Toevoegen ReferentieAanbieder aan 315 en 301
Geheime cliënt verwijderen en correspondentie
adres toestaan
Rubrieken Burgerlijke staat, Leefeenheid en
Huisarts verwijderen
Identificerend nummer toevoegen aan
zorgtoewijzing
Gebruik van Naamcode voor
geslachtsnaam/partnernaam
Verbeteren codelijsten: Codelijst Naamcode gelijk
maken over domeinen
Voorloopnullen verwijderen in XSD integer
elementen
Composite datatype Berichtspecificatie omzetten
naar losse elementen
Verbetering codelijsten: Inconsistentie
domeinoverstijgende codelijsten
Koppeling Toewijzing en Start- en Stopbericht

ZIN16039

Uitbreiden controle op Factuurnummer declarant

ZIN16009
ZIN16010
ZIN16018
ZIN16019
ZIN16031
ZIN16032
ZIN16033
ZIN16034
ZIN16035
ZIN16036

n.v.t.

Niet doorvoeren

ZIN16050

Optimalisatie AAT (1) – Optimalisatie AAT (1) –
Toevoegen rubrieken aan de AAT
Optimalisatie AAT (2) – Wijzigen MPT door middel
van AAT
Optimalisatie AAT (3) – Verwijderen klasse uit de
AAT
Aanpassing Retourcodes

Doorvoeren

Doorvoeren

ZIN16052

Vrije tekst in XML

Doorvoeren

Doorvoeren

ZIN16053

Gemeentecode verwijderen uit toegewezen product

Doorvoeren

n.v.t.

VEKT16001

Afwijkende periodes binnen declaratie- /
factuurperiode

Doorvoeren

n.v.t.

ZIN16038
ZIN16040
ZIN16041

Toelichting

Is al akkoord en wordt
uitgevoerd nog voor de
2.1 release

Dit betreft enkel een
tekstuele wijziging.

*Alleen Jeugdwet
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ZIN16001a: Aansluiting op de BRP

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16001a
Aansluiting op de BRP
Zorginstituut Nederland
Release iWmo2.1, iJw2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
Gegevens uitlijnen in gegevensuitwisseling met de BRP (basis registratie personen)
Dit resulteert in aanpassing van:
1. Toevoegen van een optioneel element Voornamen aan de cliënt en de relatie voor alle
relevante berichten in iWmo, iJw en iWlz
2. Lengte van elementen met dezelfde betekenis gelijktrekken met de BRP specificatie
a. Achternaam
b. Email
c. Plaatsnaam
3. Toevoegen van de mogelijkheid om geslacht "Onbekend" mee te geven.
Aanleiding wijziging
Op dit moment gebruiken zowel het CIZ als gemeenten de BRP al als bron bij het vastleggen
van cliëntgegevens. Echter, de gegevensdefinities in de BRP sluiten niet altijd goed aan op de
gegevensdefinities in de iStandaarden. De wens is daarom om deze aansluiting te verbeteren.
Dit minimaliseert het aantal benodigde conversies.
1. In de huidige situatie kunnen Voorletters in het berichtenverkeer worden
meegegeven. Dit gegeven moet nu worden afgeleid uit de Voornamen zoals die in de
BRP staan. Het toevoegen van een element voor Voornamen maakt deze conversie
overbodig. Het toevoegen van Voornamen aan de iStandaarden is daarnaast gewenst
vanuit de aanbieders van Jeugdhulp.
2. Vanuit de ‘vaste lengte’ berichten zijn een aantal elementen in de iStandaarden
gespecificeerd met een maximale lengte die korter is dan de BRP toestaat. Hierdoor
moeten deze elementen soms worden afgekapt. De overgang naar XML voor alle
domeinen maakt het eenvoudig om de maximale lengte van deze elementen op te
rekken naar de maximale lengte zoals beschreven voor de BRP.
3. Geslacht kan volgens BRP ook ‘Onbekend’ zijn, deze waarde kan nu niet worden
meegegeven in de iStandaarden.
Functionele impact
1. Het wordt mogelijk om Voornamen uit te wisselen.
2. Voorletters blijven (vooralsnog) behouden.
3. Er is minder conversie nodig van gegevens uit de BRP naar iStandaarden.
4. Het wordt mogelijk om ‘geslacht onbekend’ uit te wisselen.
Technische impact
1. Voornamen worden toegevoegd, maar deze zijn lang niet altijd geregistreerd.
Voorletters worden bovendien verplicht meegegeven in declaratieberichten in Wlz en
Zvw. Om de technische impact te beperken wordt er daarom voor gekozen om de
Voorletters vooralsnog te behouden in de iStandaarden. Zowel Voorletters als
Voornamen kunnen dan (optioneel) meegegeven worden. Bij de volgende release
wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is om alleen Voornamen mee te geven.
2. De impact van het wijzigen van de lengtes van de genoemde elementen wordt
geschat als gering.
3. Geslachtcode “0 - Onbekend” wordt toegevoegd aan waardebereik van de codelijst
‘Geslacht’ en gebruik hiervan wordt toegestaan. Hierbij wordt de numerieke codelijst
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gebruikt zoals gespecificeerd door NEN, zoals nu ook het geval is, en wordt niet de
lettercodering uit de BRP overgenomen. Er kan dan wel een 1:1 vertaling worden
gemaakt van BRP naar iStandaarden.
Door te kiezen voor NEN codering boven BRP sluiten de iStandaarden beter aan bij
andere domeinen (m.n. Zvw). Tevens beperkt dit de technische impact van deze
wijziging.
Betrokken partijen
CIZ, Gemeenten, Aanbieders, Zorgkantoren, CAK
Conclusie
Wijziging wordt doorgevoerd.
Reden
Alle partijen zien de toegevoegde waarde van een betere aansluiting op de BRP (een
bronregistratie); door wel gegevens toe te voegen maar geen gegevens te verwijderen wordt
de technische impact beperkt.
Technische uitwerking:
1. Voornamen toevoegen:
a. Het element Voornamen van LDT/Naam wordt toegevoegd aan het composite
datatype CDT/VolledigeNaam, op de positie na Partnernaam en voor
Voorletters. Dit element is optioneel (minOccurs = 0).
b. Omschrijving van het element Voornamen: “De verzameling namen die,
gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.”
c. Omschrijving van IV029 wordt aangepast.
2. Lengtes van elementen gelijk trekken met BRP definities:
a. LDT/Naam wordt maxLength 200.
Dit LDT wordt gebruikt in CDT/Achternaam/Naam, onderdeel van
CDT/VolledigeNaam en CDT/VerkorteNaam.
b. LDT/Emailadres wordt maxLength 80
c. LDT/Plaatsnaam wordt maxLength 80.
Dit LDT wordt gebruikt in CDT/Adres/Plaatsnaam.
3. Geslacht onbekend meegeven:
a. Codelijst element “9 - Niet gespecificeerd” wordt verwijderd uit COD046 Geslacht.
b. Codelijst element “0 - Onbekend” wordt toegevoegd aan COD046 - Geslacht.
c. CS016 (1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen.) wordt verwijderd.
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ZIN16002: Ambiguïteit standaarden verminderen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie datum

Jeugdwet en Wmo
ZIN16002
Ambiguïteit standaarden verminderen
Vektis
Release 2.1

Omschrijving wijziging
Verwijderen niet gebruikte elementen en rubrieken. Dit resulteert in het verwijderen van:
-

Zorgverlenerscode en Praktijkcode in het voorlooprecord van het declaratiebericht
om adressering te vereenvoudigen tot één code;
Behandelaar uit het prestatierecord van declaratieberichten;
Uniformeren gebruik van DatumGebruik. Dit element (om een onbekende
geboortedatum door te geven) wordt toegevoegd aan de declaratiestandaarden.

Aanleiding wijziging
In de standaard zitten een aantal rubrieken waarvan het gebruik vragen oproept. Deze
elementen hebben soms weinig relevantie in de informatie-uitwisseling. De standaarden
kunnen vereenvoudigd worden door het verwijderen van een aantal (niet gebruikte) rubrieken.
Functionele impact
Niet relevante gegevens voor de Wmo en Jeugdwet hoeven niet meer meegegeven te worden
in de gegevensuitwisseling.
Technische impact
1. Rubrieken worden verwijderd uit de berichten
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden. Doorvoeren van de RFC zorgt voor een
verdere scherpte in de standaarden.
Technische uitwerking
Vereenvoudiging adressering JW303
Zorgverlenerscode en Praktijkcode in voorlooprecord van het Jeugdwet declaratiebericht om
adressering te vereenvoudigen tot één code;
JW303v2.0
0110

ZOVL

ZORGVERLENERSCODE

N

8

46 NNNNNNNN

C

COD009

VEKT

0111

ZOVL

PRAKTIJKCODE

N

8

54 NNNNNNNN

C

COD181

VEKT

0112

ZOVL

INSTELLINGSCODE

N

8

62 NNNNNNNN

C

COD031

VEKT

NNNNNNNN

M

Deze velden worden niet meer in de JW303v2.1 opgenomen.
JW303v2.1
ZOVL

CODE JEUGDHULPAANBIEDER
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3.2 Verwijderen behandelaar
Behandelaar uit het prestatierecord van declaratieberichten;
JW303v2.0
0415

PROD

0416

PROD

ZORGVERLENERSCODE

N

8

86 NNNNNNNN

M

COD089 VEKT

N

4

90 NNNN

C

COD952 VEKT

BEHANDELAAR/UITVOERDER
SPECIALISME
BEHANDELAAR/UITVOERDER

Deze velden worden niet meer in de JW303v2.1 opgenomen.
WMO303v2.0
0415

PROD

0416

PROD

ZORGVERLENERSCODE

N

8

86 NNNNNNNN

C

COD089

VEKT

N

4

90 NNNN

C

COD952

VEKT

BEHANDELAAR/UITVOERDER
SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER

Deze velden worden niet meer in de WMO303v2.1 opgenomen.
3.3 Datum gebruik
Uniformeren gebruik van DatumGebruik. Dit element (om een onbekende geboortedatum door
te geven) wordt toegevoegd aan de declaratiestandaarden.
JW303v2.0
0205

VERZ

DATUM GEBOORTE VERZEKERDE

N

8

35 EEJJMMDD

M

DAT006

NEN

M

DAT006

NEN

JW303v2.1
Bij veld datum geboorte verzekerde wordt een nieuw veld opgenomen.
VERZ

DATUM GEBRUIK

N

8

M

Definitie
Aanduiding van (het gedeelte van) een geboortedatum dat bekend is.
Codering:
1 = dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
2 = dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
3 = dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum
WMO303v2.0
0205

VERZ

DATUM GEBOORTE VERZEKERDE

N

8

35 EEJJMMDD

WMO303v2.1
Bij veld datum geboorte verzekerde wordt een nieuw veld opgenomen.
VERZ DATUM
N
8
M
GEBRUIK
Definitie
Aanduiding van (het gedeelte van) een geboortedatum dat bekend is.
Codering:
1 = dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken
2 = dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken
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3 = dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum
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ZIN16004: Verwijderen Cliëntnummer, Aanvraagnummer en CizCode

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16004
Verwijderen Cliëntnummer, Aanvraagnummer en CizCode
Zorginstituut Nederland
Release iWmo2.1, iJw2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
De elementen Clientnummer, Aanvraagnummer en CizCode verwijderen uit alle berichten.
Aanleiding wijziging
In iWmo 2.0 en iJw 2.0 zitten nog een aantal elementen die geen toegevoegde waarde
hebben. Deze elementen kunnen in 2.1 worden verwijderd. Het gaat om:
1. Clientnummer: hier moet nu verplicht BSN gevuld worden. Dit element is binnen de
‘vaste lengte’ berichten onderdeel van de sleutel en daarom nog niet verwijderd. Bij
de overgang naar XML verdwijnt deze noodzaak en kan BSN als sleutel gebruikt
worden voor identificatie van de cliënt.
2. Aanvraagnummer: Dit element mag vanwege Constraint 315 niet gevuld worden.
3. CizCode: Dit element mag vanwege Constraint 315 niet gevuld worden.
Deze elementen worden ook in iWlz gebruikt. Deze elementen waren noodzakelijk voor unieke
identificatie van een cliënt en van een indicatiebesluit in de periode voordat de indicaties
centraal door het CIZ werden afgegeven. Voor alle indicaties die daarna zijn afgegeven (vanaf
1-8-2011) hebben deze elementen geen waarde meer.
Functionele impact
Niet relevante gegevens hoeven niet meer meegegeven te worden in de gegevensuitwisseling.
Werkwijze rondom cliënten zonder BSN moet nader onderzocht worden. Hier dienen afspraken
in de keten over gemaakt te worden, indien over deze cliënten inderdaad wordt
gecommuniceerd in het berichtenverkeer.
Technische impact
iWmo/iJw
1. Impact is laag voor verwijderen van deze elementen.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
iWlz
Vanuit het verleden komen nog situaties voor dat een cliënt geïdentificeerd wordt met de
combinatie CizCode-Cliëntnummer. Ook komen vanuit het verleden nog oude indicaties voor
in de systemen met gelijke besluitnummers. Het element ‘Aanvraagnummer’ is in deze
gevallen een identificerend element.
Na een nadere inventarisatie is geconcludeerd dat hierdoor de verwachte impact bij
doorvoering van deze wijziging voor Wlz groot is. Doorvoeren van deze wijziging voor de
aankomende release is daarom niet gewenst.
Betrokken partijen
CIZ, Aanbieders, Zorgkantoren, Gemeenten en CAK
Conclusie
iWmo en iJw: Wijziging doorvoeren
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iWlz: Wijziging niet doorvoeren in 2017 release
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden. Doorvoeren van de RFC zorgt voor een
verdere scherpte in de standaarden.
Technische uitwerking
In iWmo en iJw worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
1. De elementen Cliëntnummer, CizCode en Aanvraagnummer worden verwijderd uit alle
berichten.
2. Het datatype LDT/CizCode wordt verwijderd.
3. Constraint CS315 (Niet vullen.) wordt verwijderd.
4. BSN wordt aangemerkt als sleutelveld.
5. Deze wijzigingen raken de volgende berichtklassen (inclusief bijbehorende
retourberichten):
a. Client in WMO301, WMO305, WMO307, WMO315, JW301, JW305, JW307,
JW315
b. Beschikking in WMO301 en JW301
c. StartProduct in WMO305 en JW305
d. StopProduct in WMO307 en JW307
e. Product in WMO315 en JW315
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ZIN16005: Verbeteren Codelijsten: Opsplitsing codelijst ‘Juridische Status’

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16005
Verbeteren Codelijsten: Opsplitsing codelijst ‘Juridische Status’
Zorgaanbieder
Release iWmo2.1, iJw2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
De codelijst ‘Juridische Status’ wordt opgesplitst in twee aparte codelijsten:
Wettelijke vertegenwoordiging: informatie over wie het gezag heeft over de cliënt.
Juridische status: informatie over de rechtsbescherming van de cliënt en zijn omgeving.
Binnen iWmo, iJw wordt mogelijk gemaakt dat zowel de wettelijke vertegenwoordiging als de
Juridische Status worden meegegeven in een toewijzingbericht.
De waarden van de codelijsten zijn:
Codelijst Wettelijke vertegenwoordiging
Code

Omschrijving

06

Voogdij

07

Bewindvoering

08

Mentorschap

09

Onder curatele stelling

10

Zaakwaarneming

Codelijst Juridische status
Code

Omschrijving

01

Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging

02

RM op eigen verzoek

03

RM met voorwaardelijk ontslag

04

Onder toezichtstelling (ots)

05

In bewaring stelling (ibs)

11

Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs

12

Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

Aanleiding wijziging
De codelijst ‘Juridische Status’ bevat twee verschillende betekenissen; wettelijke
vertegenwoordiging en de juridische status van een persoon. Vooral binnen de Jeugdwet is
het belangrijk dat beide betekenissen kunnen worden meegegeven.
Binnen iWlz kan het element ‘Juridische Status’ door het CIZ ingevoerd worden bij de
indicatiestelling. Er wordt nog onderzocht of volstaan kan worden met juridische status of dat
ook daar de wettelijke vertegenwoordiging meegegeven moet kunnen worden. Aangezien dit
nog niet duidelijk is en de urgentie voor deze wijziging binnen Wlz ontbreekt, wordt de
wijziging niet overgenomen in de iWlz release van 2017.
Functionele impact
1. Zowel juridische status als wettelijke vertegenwoordiging kunnen in een Wmo of
Jeugdwet toewijzing worden opgenomen.
Overzicht wijzigingsverzoeken (RfC’s) iStandaarden
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Technische impact
1. Splitsing van bestaande codelijst in twee verschillende codelijsten
2. Toevoeging van een element in het toewijzingbericht voor iWmo en iJw.
3. Er is mogelijk sprake van conversie in de systemen en er dient dus in ieder geval een
onderzoek plaats te vinden om vast te stellen of conversie nodig is.
Conversie
DE RfC betreft een wijziging die een conversie en structuur wijziging tot gevolg kan hebben in
de systemen van de betrokken partijen. Dit is niet noodzakelijk het geval. De codelijst en
rubriek Juridische status bevat namelijk nu gegevens die logisch gezien helemaal geen
onderdeel vormen van de juridische status. Het is dus goed mogelijk dat de systemen hier al
rekening mee houden.
Mocht dit niet het geval zijn dan dient aan de cliënt tabel een extra veld opgenomen te
worden waarin de wettelijke vertegenwoordiging vastgelegd wordt.
De conversie bestaat er dan uit dat de gegevens uit het veld juridische status worden
overgezet naar de wettelijke vertegenwoordiging; daar waar dit van toepassing is.
Ook dient er mogelijk code aangepast te worden daar waar gebruik gemaakt wordt van het
veld juridische status omdat de inhoud nu beperkt is tot de juridische status en niet meer de
wettelijke vertegenwoordiging bevat.
Betrokken partijen
Gemeenten, aanbieders
Conclusie
Wmo en Jeugdwet: Wijziging doorvoeren
Wlz: Wijziging niet doorvoeren in release 2017.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
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ZIN16006: Verbeteren codelijsten: Codelijst 172: Reden intrekking vervangen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Wmo en Jeugdwet
ZIN16006
Verbeteren codelijsten: Codelijst 172: Reden intrekking vervangen
24-3-2016
Zorginstituut Nederland
Release 2.1

Omschrijving wijziging
- Codelijst Reden intrekking vervalt voor Wmo en Jeugdwet
- Nieuwe codelijst "Reden Wijziging Toewijzing" toevoegen met de volgende vulling:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

-

Administratieve correctie
Cliënt overleden
Contractwijziging
Herbeoordeling: verlenging toewijzing
Herbeoordeling: verkorting toewijzing
Uitstroom naar ander domein
Verhuizing naar een andere gemeente
Wijziging leveringsvorm
Overstap naar andere aanbieder

Aanleiding wijziging
De gebruikte codelijsten in de iWmo en iJw en de inhoud hiervan zijn veelal overgenomen
vanuit de Wlz. Het is niet altijd duidelijk hoe deze codes binnen het Wmo en Jeugdwet domein
gebruikt moeten worden.
De codelijst “Reden intrekking” bevat bijv. het code element “herindicatie”. Binnen Wmo en
Jeugdwet is niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Daarnaast zijn redenen die binnen
Wmo en Jeugdwet wel aanleiding zijn om een toewijzing te beëindigen nu niet opgenomen in
de codelijst.
Functionele impact
Codelijst sluit beter aan bij de daadwerkelijke informatiebehoefte van de ketenpartijen.
Technische impact
1. Verwijderen codelijst ‘Reden intrekking’
2. Toevoegen nieuwe codelijst ‘Reden wijziging toewijzing’
3. Er is sprake van conversie in de systemen.
Conversie
Onderstaand een niet bindend conversie voorstel.

Van
1 Cliënt overleden
3 Herindicatie

01
02

03
04
2 Negatief indicatiebesluit 05
6 Uitstroom
06
07

Naar
Administratieve correctie
Cliënt overleden
geen mapping
Contractwijziging
Herbeoordeling: verlenging toewijzing
Herbeoordeling: verkorting toewijzing
Uitstroom naar ander domein
Verhuizing naar een andere gemeente
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4 Overplaatsing

08 Wijziging leveringsvorm
09 Overstap naar andere aanbieder

Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
Technische uitwerking
1. COD172 - Reden Intrekking wordt verwijderd uit iWmo en iJw.
2. Een nieuwe codelijst WJ002 - Reden Wijziging Toewijzing wordt toegevoegd voor
iWmo en iJw. Hierin worden bovengenoemde codelijst elementen opgenomen.
3. Het element RedenIntrekking wordt hernoemd naar RedenWijziging.
4. Het LDT/RedenIntrekking wordt hernoemd naar LDT/RedenWijziging met een
maxLength van 2 (maxLength van RedenIntrekking is 1)
5. De nieuwe codelijst wordt gekoppeld aan het LDT/RedenWijziging.
6. Deze wijzigingen raken de volgende berichtelementen (inclusief bijbehorende
retourberichten):
a. ToegewezenProduct/RedenIntrekking in WMO301 en JW301
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ZIN16007: Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Reden beëindiging’

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet
ZIN16007
Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Reden beëindiging’
Zorginstituut Nederland
Release 2.1

Omschrijving wijziging
De codelijst voor ‘Reden beëindiging’ in het Stop Jeugdhulp bericht wordt gewijzigd zodat
deze aansluit op de codelijst die het CBS hanteert in het Informatieprotocol. Hiertoe worden
de omschrijvingen gewijzigd. De gewijzigde codelijst wordt als volgt:
02
20
31
32
33
34
35

– Cliënt overlijden
- Levering is tijdelijk beëindigd
- Levering is volgens plan beëindigd
- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt
- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder
- Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
- Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

Aanleiding wijziging
Aanbieders van Jeugdhulp moeten informatie over geleverde hulp periodiek ook aanleveren
bij het CBS t.b.v. beleidsinformatie. Hiervoor is het Informatieprotocol Beleidsinformatie
Jeugdwet opgesteld. Hierin moet o.a. ook een reden voor beëindiging van Jeugdhulp en de
verwijzer worden meegegeven. Vergelijkbare codelijst worden ook gebruikt in de iJw
berichten.
Na de laatste aanpassing van het Informatieprotocol beleidsinformatie in december 2015
komen de omschrijvingen voor de codelijst Reden beëindiging niet meer overeen met de
gebruikte codelijst in het Stop zorg bericht JW307.
Functionele impact
Redenen om beëindiging aan te geven sluit aan op CBS codelijst, dat voorkomt dubbele
registratie bij de aanbieder.
Technische impact
1. Geen of lage impact omdat alleen de omschrijvingen van de coderingen zijn aangepast.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
Technische uitwerking
1. JZ588 - Reden beëindiging wordt aangepast naar onderstaande vulling:
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15 / 42

Code

Omschrijving

02
20
31
32
33
34
35

Cliënt overleden
Levering is tijdelijk beëindigd
Levering is volgens plan beëindigd
Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt
Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder
Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden
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ZIN16009: Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Type Verwijzer’ met CBS

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie datum

Jeugdwet en Wmo
ZIN16009
Verbeteren Codelijsten: Uitlijnen codelijst ‘Type Verwijzer’ met
CBS
Zorginstituut Nederland en ISD
01-07-2016

Omschrijving wijziging
De codelijst voor Type verwijzer die in iJw en iWmo gebruikt wordt, wordt gelijk getrokken met
de codelijst in het Informatieprotocol Jeugd.
Let op: De gegevens over 2016 voor CBS moeten nu al volgens het nieuwe Informatieprotocol
aangeleverd worden. De wijziging op de codelijst wordt daarom al doorgevoerd in iJw en iWmo
2.0 met ingang van 1 juli 2016.
Codelijst Type Verwijzer:
Code

Omschrijving

01

Gemeente

Mutatie

02

Huisarts

03

Jeugdarts

04

Gecertificeerde instelling

05

Medisch specialist

06

Zelfverwijzer/geen verwijzer

07

Onbekend

code wordt toegevoegd

08

Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie

code wordt toegevoegd

.

Aanleiding wijziging
Aanbieders van Jeugdhulp moeten informatie over geleverde hulp periodiek ook aanleveren bij
het CBS t.b.v. beleidsinformatie. Hiervoor is het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugdwet
opgesteld. Na de laatste aanpassing van het Informatieprotocol beleidsinformatie in december
2015 komen de waarden voor de codelijst Type verwijzer niet meer overeen met de gebruikte
codelijst in de iStandaarden.
Functionele impact
De soorten Type Verwijzer die aangegeven kunnen worden in de gegevensuitwisseling passen
bij de huidige processen.
Technische impact
1. De codelijst wordt gewijzigd, alle documentatie is hierop aangepast. De wijziging wordt
geïmplementeerd op 1-7-2016.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren per 1-7-2016, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep
op 19 april 2016.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
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ZIN16010: Toevoegen ReferentieAanbieder aan 315 en 301

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet en Wmo
ZIN16010
Toevoegen ReferentieAanbieder aan 315 en 301
Zorgaanbieders en gemeenten
Release 2.1

Omschrijving wijziging
Maak een eenduidige koppeling mogelijk tussen het VOT-bericht en het Toewijzingsbericht.
In het VOT-bericht en in het toewijzingbericht wordt een extra element ReferentieAanbieder
opgenomen. Deze rubriek wordt door de aanbieder gevuld met een identificerend nummer, de
gemeente neemt dit nummer over in de daarop volgende toewijzing.
Aanleiding wijziging
In de huidige berichten is het niet mogelijk om een koppeling te maken tussen een Verzoek
om Toewijzing (VOT-bericht) en het daadwerkelijke toewijzingsbericht. Voor een
zorgaanbieder is het echter wel wenselijk om deze koppeling automatisch te maken.
Functionele impact
Een toewijzingsbericht kan in het registratiesysteem van de zorgaanbieder automatisch
gekoppeld worden aan een verzoek om toewijzing.
Technische impact
1. Opnemen van rubriek ReferentieAanbieder in het toewijzingsbericht en VOT-bericht.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden

Geautomatiseerde eenduidige koppeling mogelijk maken tussen de toewijzing en het
verzoek om toewijzing in het systeem van de aanbieder.

Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
Technische uitwerking
1. Nieuw element ReferentieAanbieder; tekst, verplicht en maximaal 32 posities (UUID
vulling mogelijk)
2. Element wordt toegevoegd aan klasse Product van het verzoek om toewijzingbericht
(315)
3. Element wordt toegevoegd aan klasse ToegewezenProduct van het toewijzingsbericht
(301)
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ZIN16018: Geheime cliënt verwijderen en correspondentie adres toestaan

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet en Wmo
ZIN16018
Geheime cliënt verwijderen en correspondentie adres toestaan
maart 2016
Zorginstituut Nederland, ISD
Release 2.1

Omschrijving wijziging
Verwijderen van het element GeheimeClient in het toewijzingbericht. Daarnaast toestaan dat
voor een cliënt alleen een correspondentie adres wordt meegegeven. Nu moet voor een cliënt
verplicht het GBA-adres of verblijfadres worden meegegeven.
Aanleiding wijziging
In de Wmo en Jeugdwet is afgesproken dat het berichtenverkeer niet gebruikt wordt voor
situaties waarbij de overdracht van cliëntgegevens ernstige risico's met zich meebrengt voor
de veiligheid van de cliënt. Het is daarmee onduidelijk wat de betekenis is van het element
GeheimeClient. Om de standaard verder aan te scherpen is het daarom beter het element te
verwijderen.
In de BRP kan vanwege verschillende redenen zijn opgenomen dat van een persoon alleen
een briefadres mag worden doorgegeven. In het toewijzingbericht moet nu verplicht een GBAadres of verblijfadres worden meegegeven. Door ook een correspondentie adres toe te staan,
sluit het toewijzingbericht beter aan bij de gegevens die in de BRP zijn geregistreerd.
Voor iWlz wordt deze wijziging niet meegenomen: de betekenis van het element
GeheimeClient en de afspraken over adres zijn daar anders dan voor Wmo en Jeugdwet.
Functionele impact
Betere aansluiting bij de gegevens in de Basisregistratie Personen (zie ook RFC 16001
Aansluiten op Basisregistratie Personen (BRP)).
Technische impact
1. Rubriek GeheimeClient verwijderen uit WMO301 en JW301.
2. Wijzigen van Technische regel 61 voor iWmo en iJw.
Betrokken partijen
Aanbieders en Gemeenten
Conclusie
Wijziging doorvoeren voor Wmo en Jeugdwet, zoals besproken in de eerste Technische
Referentiegroep op 19 april 2016.
Wijziging niet doorvoeren voor Wlz, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep
op 19 april 2016.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden.
Doorvoeren van de RFC zorgt voor betere aansluiting van de standaard bij de BRP.

Overzicht wijzigingsverzoeken (RfC’s) iStandaarden

19 / 42

ZIN16019: Rubrieken Burgerlijke staat, Leefeenheid en Huisarts verwijderen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo
ZIN16019
Rubrieken Burgerlijke staat, Leefeenheid en Huisarts verwijderen
ISD
Release 2.1

Omschrijving wijziging
Rubrieken Burgerlijke staat, Leefeenheid en Huisarts verwijderen uit toewijzingberichten voor
Wmo en Jeugdwet.
Aanleiding wijziging
In de standaard zitten een aantal rubrieken waarvan het gebruik vragen oproept. Deze
elementen hebben soms weinig relevantie in de informatie-uitwisseling. De standaarden
kunnen vereenvoudigd worden door het verwijderen van een aantal (niet gebruikte)
rubrieken. De rubrieken Burgerlijke staat, leefeenheid en huisarts worden weinig of niet
gebruikt en zijn niet van belang in het Jeugdwet en Wmo domein.
Functionele impact
Deze informatie kan niet meer via berichtenverkeer worden doorgegeven aan de aanbieder.
Technische impact
1. Rubrieken verwijderen uit de toewijzingberichten WMO301 en JW301.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden

Betere aansluiting van de berichten op daadwerkelijk gebruik

Vereenvoudiging van de berichten
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ZIN16031: Identificerend nummer toevoegen aan zorgtoewijzing

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16031
Identificerend nummer toevoegen aan zorgtoewijzing
Softwareleverancier
Release iWmo2.1, iJw2.1

Omschrijving wijziging
Toevoegen van een uniek toewijzingnummer als technische sleutel aan ieder toegewezen
ondersteuningsproduct.
Aanleiding wijziging
In de Wmo/Jw kennen we geen principe van veegbesluit (het feit dat een nieuw besluit
(nieuwe toewijzing) de oude vervangt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we toewijzingen over
meerdere beschikkingen kunnen hebben. Daarnaast kennen we de mogelijkheden om op
grootheden toe te wijzen (productcategorie) waarbij de aanbieder nadere invuling geeft aan
de te leveren zorg en ondersteuning. In deze gevallen blijkt uit de praktijk dat de huidige
koppeling van de geleverde zorg met de toewijzingen op basis van logische
gegevenselementen problematisch is; de bestaande logische sleutel van de toewijzing is
onvoldoende specifiek. Hierdoor ontstaan problemen bij het koppelen van declaratie-/factuur
of een start-/stopbericht (303/305/307) aan het bijbehorende toewijzingsbericht (301). Het
toevoegen van een Toewijzingnummer maakt eenduidige koppeling mogelijk.
Daarnaast maakt een toewijzingnummer meer flexibiliteit mogelijk en (op termijn)
vereenvoudiging van de berichten doordat gegevens die al bekend zijn uit de toewijzing niet
meer in het daarop volgende bericht opgenomen hoeven te worden.
Binnen Wlz bestaat geen probleem m.b.t. de koppeling van berichten. In het verleden is
echter wel vaker geconstateerd dat wijzigingen niet konden worden doorgevoerd door het
ontbreken van een unieke identificatie van een toewijzing.
Het koppelen van informatie op basis van technische sleutels ipv logische gegevenselementen
biedt een flexibiliteit en een duidelijkheid die we daarnaast in de toekomst kunnen gebruiken
om koppelingen te maken (ook buiten het huidige berichtenverkeer, zoals bijvoorbeeld in een
koppeling van mail- of telefoonverkeer naar een bepaalde toewijzing)
Daarom wordt voorgesteld om dit element in alle domeinen op te nemen en op termijn sleutel
element te maken.
Functionele impact
1. De administratieve lasten gaan naar beneden omdat er minder uitval zal zijn bij het
koppelen van declaratie/factuur of start-/stopbericht
Technische impact
1. Toevoeging van een element om de identificatie in op te nemen.
2. Berichten kunnen vervolgens gekoppeld worden op basis van dit element (technische
sleutel i.p.v. functionele sleutel).
3. Om de impact te beperken wordt dit element alleen bij nieuwe toewijzingen
opgenomen.
4. Om ongewenste flexibiliteit te voorkomen blijft vooralsnog de bestaande logische
sleutel gehandhaafd; het toewijzingnummer wordt hier als optioneel onderdeel aan
toegevoegd. Bij de volgende release wordt bekeken of het mogelijk is om
Overzicht wijzigingsverzoeken (RfC’s) iStandaarden
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samengestelde logische sleutel te beperken tot een technische sleutel; het
toewijzingnummer.
5. Het Toewijzingnummer wordt door de gemeente vastgesteld in het Toewijzingbericht
en overgenomen in alle daarop volgende berichten, inclusief het declaratie/factuurbericht.
Betrokken partijen
Gemeenten, aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren voor iWmo en iJw.
Deze wijziging wordt niet meegenomen in iWlz 1.2, aangezien daar op dit moment de urgentie
ontbreekt.
Reden

Verbetering van het model en de XML berichten.

Makkelijke en eenduidige koppeling van berichten (onder andere in relatie tot het
ontbreken van het veegprincipe).
Technische uitwerking
Toevoegen element ToewijzingNummer, type integer, maximaal 9 posities. Het veld is
conditioneel; de vulling is verplicht bij nieuwe toewijzingen na de implementatie van de 2.1
standaard, maar er vindt geen initiële vulling plaats. Bij bestaande toewijzingen is het veld
leeg.
Het betreft de volgende berichten (en bijbehorende retourberichten) in de iJw en iWmo:

301 – Toewijzing

303 – Declaratie / Facturatie

305 – Start ondersteuning

307 – Stop ondersteuning
Het ToewijzingNummer moet binnen een gemeente uniek zijn.
Het toewijzingsnummer heeft effect op de volgende regels in het Wmo en Jw domein:

TR019 - Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de
start of de beëindiging van de ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op
basis van de sleutelvelden).

TR063 - Indien StatusAanlevering de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan
moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn.

TR074 - Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1'
bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het
bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten.
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ZIN16032: Gebruik van Naamcode voor geslachtsnaam/partnernaam

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16032
Gebruik van Naamcode voor geslachtsnaam/partnernaam
Zorginstituut Nederland
Release iWmo2.1, iJw2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
Het samengestelde element Achternaam in de huidige XML versie bevat het element
NaamCode dat verplicht gevuld moet worden met een vaste waarde. Dit element wordt op dit
niveau verwijderd. Daarmee verdwijnt de NaamCode dus onder de samengestelde elementen
Geslachtsnaam en Partnernaam.
Daarnaast bestaat een element NaamCode binnen het samengestelde element
VolledigeNaam. Daar wordt NaamCode gebruikt om de tenaamstelling aan te geven. Dit
element blijft gehandhaafd. Daarbij wordt de tagname NaamCode gewijzigd naar
Naamgebruik, dat binnen de BRP gebruikt wordt.
Aanleiding wijziging
Door de invoering van XML is het element NaamCode niet meer nodig om aan te geven of het
om de geslachtnaam of om de partnernaam gaat. Dit blijkt namelijk uit de structuur van het
samengestelde element VolledigeNaam, waaronder Geslachtnaam en Partnernaam met eigen
tagnames gespecificeerd worden.
Binnen iWlz, iWmo en iJw wordt dezelfde definitie gebruikt voor VolledigeNaam. De wijziging
geldt daarom voor alle drie de standaarden.
Functionele impact
Geen
Technische impact
1. Binnen Wmo en Jeugdwet wordt dit meegenomen als onderdeel van de overgang van EI
naar XML.
2. Wlz gebruikt dezelfde elementdefinitie, de wijziging wordt ook daar meegenomen.
3. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten, aanbieders, CIZ, zorgkantoren, CAK
Conclusie
Wijziging doorvoeren voor Wmo, Jeugdwet en Wlz.
Reden

Verbetering van het model toepassing van de voordelen van XML t.o.v. ASCII.
Technische uitwerking (concept)

Aanpassen CDT/Achternaam: verwijderen element Naamcode
 Aanpassen CDT/VolledigeNaam: wijzigen tagname van Naamcode naar Naamgebruik
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ZIN16033: Verbeteren codelijsten: Codelijst Naamcode gelijk maken over domeinen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo, Wlz
ZIN16033
Verbeteren codelijsten: Codelijst Naamcode gelijk maken over domeinen
Softwareleverancier
Release iWmo2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
Voorgestelde aanpassing: Codelijst COD700 gelijk maken over alle domeinen. Binnen iJw kent
deze codelijst een extra code “6 – Niet natuurlijk persoon”. Deze wordt ook toegevoegd voor
iWmo en iWlz, echter met de beperking dat deze code daar niet gebruikt mag worden.
Aanleiding wijziging
Wijzigingsverzoek ontvangen van softwareleverancier; inconsistentie in informatiemodel.
De domein overstijgende codelijst CD700 wordt in het domein Jeugdwet gebruikt met als
extra code “6 – Niet Natuurlijk Persoon”. Deze is noodzakelijk om een organisatie op te
kunnen geven als voogd van de cliënt i.p.v. een natuurlijk persoon. Dit mag alleen in het
domein Jeugdwet.
Functionele impact
Geen
Technische impact
1. De bestaande codelijst COD700 wordt uitgebreid binnen iWmo en iWlz met code “6”.
Middels een constraint wordt het gebruik in deze domeinen beperkt.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen
Betrokken partijen
Gemeenten en aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren
Reden
Consistentie van domeinoverstijgende codelijsten verbeteren.
Technische uitwerking (concept)

Aanpassen codelijst COD700 in iWmo en iWlz: toevoegen code “6 – Niet natuurlijk
persoon”
 Toevoegen constraint in iWmo en iWlz: code “6 – Niet natuurlijk persoon” uit codelijst
COD700 mag niet gebruikt worden.
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ZIN16034: Voorloopnullen verwijderen in XSD integer elementen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16034
Voorloopnullen verwijderen in XSD integer elementen
Maart 2016
Zorginstituut Nederland
Release iWlz1.2, iWmo2.1, iJw2.1

Omschrijving wijziging
Binnen de huidige berichtdefinities staat het gebruik van voorloopnullen soms in contrast met
het datatype van het betreffende element. Dit wordt gecorrigeerd om verwarring te
voorkomen.
Aanleiding wijziging
In de ASCII berichtdefinities zijn veel elementen die gevuld worden met cijfers gedefinieerd
als integer. Dit heeft als gevolg dat eventueel benodigde voorloopnullen weg kunnen vallen bij
het aanmaken van het XML-bericht terwijl dit niet juist is.
Bijvoorbeeld bij codelijsten die gedefinieerd zijn als een numerieke waarde, lengte 2. De code
bestaat dan uit 2 posities waarbij de eerste negen codes beginnen met een 0 (01 t/m 09).
Integer elementen staan hier een waarde zonder voorloopnul toe, waardoor de waarde niet
voldoet aan de gespecificeerde code. (Overigens zal een integer element met daaraan een
enumeratie een waarde zonder voorloopnul afkeuren omdat deze niet voldoet aan de
gedefinieerde enumeratie).
Om verwarring te voorkomen of een voorloopnul nodig is of niet worden alle rubrieken met
een numerieke code van type integer omgezet worden naar string.
Andersom kan het voorkomen dat we de voorloopnul in de specificatie laten vervallen omdat
deze geen toegevoegde waarde heeft. Hier gaat het niet om een code maar om een ‘echte’
numerieke waarde.
Bijvoorbeeld Berichtversie, dat blijft datatype integer omdat dit getal een numerieke
betekenis heeft. Volgens de constraint moet hier “04” gevuld worden, dit moet worden “4”.
Functionele impact
Geen
Technische impact
1. Wijziging van alle berichtschema’s (XSD’s)
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Ketenpartijen
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
Deze wijziging is een verduidelijking van de specificaties. Hiermee wordt voorkomen dat
problemen ontstaan doordat verschillende partijen hier verschillend mee om gaan.
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ZIN16035: Composite datatype Berichtspecificatie omzetten naar losse elementen

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16035
Composite datatype Berichtspecificatie omzetten naar losse elementen
Maart 2016
Consultatieronde XSD's Wmo/Jw

Omschrijving wijziging
Het composite datatype CDT_Berichtspecificatie zoals nu gebruikt in alle berichtenschema’s
van iStandaarden vervangen door de losse elementen (logische datatypen) waaruit het
Composite datatype is opgebouwd.
Aanleiding wijziging
CDT_Berichtspecificatie bestaat uit 3 elementen:

Code

Versie

Subversie
De vulling van deze velden heeft binnen een bepaalde versie van de drie standaarden (iWlz,
iWmo en iJw) en binnen een berichtdefinitie altijd een vaste waarde. Code heeft een vaste
waarde per bericht, Versie en Subversie hebben een vaste waarde per standaard.
De invulling van deze vaste waarden is nu niet in de schemadefinitie opgenomen, maar is
beschreven in constraints. De wens is om de specificatie van deze waarden wel in de
verschillende schemadefinities vast te leggen. Dat maakt controle van het afgeleide XMLbericht direct mogelijk o.b.v. het XSD.
Om dat mogelijk te maken is het nodig het CDT_Berichtspecificatie, dat in het basisschema is
gedefinieerd, uit elkaar te halen en te vervangen door de afzonderlijke elementen. Vervolgens
kunnen vaste waarden (fixed) meegegeven worden per bericht definitie.
Andere aanleidingen zijn:

Wijzigingsverzoek ZIN16036

Uniformiteit met Vektis berichtdefinities van WMO303 en JW303 Declaratie/Factuur.
Functionele impact
Geen
Technische impact
1. Wijziging van alle berichtschema’s (XSD’s) – nader uit te werken
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen
Betrokken partijen

Conclusie
Wijziging doorvoeren.
Reden

Deze wijziging maakt technisch mogelijk dat de ingevulde waarde gevalideerd wordt
tegen het XSD.

Uniform met de berichtdefinities voor WMO303 en JW303 van Vektis
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ZIN16036: Verbetering codelijsten: Inconsistentie domeinoverstijgende codelijsten

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16036
Verbetering codelijsten: Inconsistentie domeinoverstijgende codelijsten
Zorginstituut Nederland, softwareleverancier

Omschrijving wijziging
Consistentie en verbetering aanbrengen in de domeinoverstijgende codelijsten:
1. COD002 – Bericht: refereren naar de bron van de codelijst (Vektis) en waarden als vaste
waarden meegeven in de berichten.
2. COD472 - Soort Relatie: Gelijktrekken Wlz met Wmo/Jw.
3. COD539 – BEPERKING: Gelijktrekken Wmo/Jw met Wlz
Aanleiding wijziging
De drie standaarden iWlz, iWmo en iJw maken veelal gebruik van dezelfde codelijsten. Op een
aantal plekken wijken de codelijsten echter onbedoeld af tussen de verschillende standaarden.
Waar de codelijst dezelfde naam heeft, moeten partijen er van uit kunnen gaan dat de inhoud
ook gelijk is.
1. COD002 – Bericht: Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie) bericht
(bijvoorbeeld 414 voor Toewijzing Wmo-ondersteuning). Deze codelijst wordt beheerd
door Vektis. Binnen ieder domein wordt een deel van de codelijst gebruikt. Om verschillen
binnen deze codelijst tussen de bron (Vektis) en de iStandaarden te voorkomen, wordt
een verwijzing opgenomen i.p.v. de daadwerkelijke waarden van de codelijst.
2. COD472 - Soort Relatie: onbedoeld verschil in waarden van de codelijst.
3. COD539 – BEPERKING: onbedoeld verschil in waarden van de codelijst.
Functionele impact
Geen
Technische impact
1. COD002 - Bericht: In samenhang met wijzigingsverzoek ZIN16035 worden de volgende
wijzigingen doorgevoerd:
a. In de berichtdefinities wordt de te vullen berichtcode als fixed value restrictie
opgenomen.
b. Bij de type definitie van LDT_Berichtcode wordt geen enumeratie opgenomen.
c. In het informatiemodel wordt gerefereerd naar de codelijst zoals die door Vektis
beheerd wordt.
d. Indien wenselijk kan in het XSD de url van de bron opgenomen worden als
annotation.
2. COD472 - Soort Relatie:
a. Toevoegen code 25 ‘Wijkcoach’ aan codelijst in iWlz.
b. Toevoegen constraint code 25 niet gebruiken in iWlz.
3. COD539 – BEPERKING:
a. Verwijderen code 9 ‘Niet van toepassing’ uit codelijst in iWmo en iJw.
Betrokken partijen
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Aanbieders, Zorgkantoren, Gemeenten, CIZ, CAK
4. Er is geen sprake van conversie in de systemen
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
Technische verbetering van standaarden. Doorvoeren van de RFC zorgt voor betere
aansluiting van informatie over domeinen heen.
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ZIN16037: Koppeling Toewijzing en Start- en Stopbericht

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Bron
Organisatie
Implementatie
datum

Wmo en Jeugdwet
16037
Koppeling Toewijzing en Start- en Stopbericht
maart 2016
ISD

Omschrijving wijziging
Berichten voor Start en Stop zorg & ondersteuning kunnen gebruikt worden los van het
Toewijzingbericht. Dit wordt consequent doorgevoerd in de documentatie, operationele
bedrijfsregels en technische regels voor de betreffende berichten.
Aanleiding wijziging
De koppeling tussen de toewijzing en de start-/stopberichten, waarbij een start- of
stopbericht altijd gerelateerd is aan een toewijzing, is bij invoering van 2.0 losgelaten.
Met de invoering van de uitvoeringsvarianten is er een scheiding gemaakt tussen berichten
m.b.t. rechtmatigheid (toewijzing, declaratie/facturatie en verzoek om toewijzing) en
berichten m.b.t. de regiefunctie van een gemeente (start en stop zorg & ondersteuning).
De partijen in de keten kunnen kiezen of er gebruik gemaakt wordt van regie berichten en
deze berichten kunnen ook los van de rechtmatigheidsberichten worden gebruikt. Zo kan in
de taakgerichte uitvoeringsvariant er wel voor gekozen worden om regieberichten te
gebruiken.
Het doorvoeren van deze loskoppeling is echter niet op alle punten consequent gebeurd,
vandaar het voorstel om dit te corrigeren.
Functionele impact
Berichten voor Start en Stop zorg & ondersteuning kunnen gebruikt worden los van de overige
berichten.
Technische impact
1. Verduidelijking van het proces en aanpassing van operationele en technische regels die de
harde koppeling tussen toewijzing en start- en stopbericht afdwingen.
2. Er is geen sprake van conversie in de systemen
Betrokken partijen
Gemeente en aanbieder
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
Deze wijziging is een correctie van een regel die eigenlijk met de invoering van de
uitvoeringsvarianten al doorgevoerd had moeten worden. Deze correctie wordt met de
invoering van de 2.1 release meegenomen.
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ZIN16039: Uitbreiden controle op Factuurnummer declarant

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo
ZIN16039
Uitbreiden controle op Factuurnummer declarant
15 maart 2016
Vektis

Omschrijving wijziging
De controle op rubriek Factuurnummer declarant moet uitgebreid worden zodanig dat er
alleen letters en cijfers toegestaan zijn. Dit geldt voor de berichten: JW303, WMO303, JW321.
Aanleiding wijziging
Er ontstaan fouten in het berichtenverkeer dat start bij zorgaanbieders. Doordat zij “vreemde”
tekens invullen in de rubrieken Factuurnummer en/of Identificatie aanlevering, vallen
berichten bij RINIS uit, omdat deze tekens mee over worden genomen in de bestandsnaam.
Functionele impact
De vrijheid voor factuurnummer keuze is iets beperkt voor de aanbieder
Technische impact
1. VECOZO dient de controles aan te passen voor de betreffende declaratie- en
factuurberichten.
2. Vektis en VECOZO moeten de documentatie aanpassen
3. Er is geen sprake van conversie in de systemen, de factuurnummers worden niet
geaccepteerd en moeten dus al aangepast zijn.
Betrokken partijen
VECOZO, RINIS, Inlichtingenbureau, Aanbieders
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden

Dit voorkomt technische uitval tussen de ketenpartijen VECOZO en IB.

De fout kan hierdoor eerder en gestructureerd naar de aanbieder teruggekoppeld worden.
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ZIN16038: Optimalisatie AAT (1) – Optimalisatie AAT (1) – Toevoegen rubrieken aan de AAT

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Bron
Organisatie
Implementatie
datum

Wlz
ZIN16038
Optimalisatie AAT (1) – Toevoegen rubrieken aan de AAT
mei 2016
Zorgaanbieders en zorgkantoren
Zorginstituut Nederland
iWlz1.2

Omschrijving wijziging
Opnemen van extra rubrieken in de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT), afkomstig uit
de rekenmodule en de adviesaanvraag. Doel van deze wijziging is om door aanpassing van de
inhoud van de AAT het proces van de aanvraag van zorg thuis beter te ondersteunen.
Het gaat hierbij om het opnemen van rubrieken waarin de volgende informatie wordt
vastgelegd:
- Past de aanvraag binnen het toegestane budget J/N?
- Is er sprake van een bijzondere situatie (EKT, beademingstoeslag of anders)?
- Is de levering van zorg thuis (MPT, overbruggingszorg) verantwoord J/N?
Aanleiding wijziging
De inhoud van de AAT sluit niet goed aan op het huidige proces van aanvragen en beoordelen
van levering van zorg thuis.
Wanneer een cliënt zorg thuis wil ontvangen, moet de zorgaanbieder door middel van het
insturen van een AAT een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen. Bij het aanvragen van een
modulair pakket thuis (MPT) of overbruggingszorg in functies moet de zorgaanbieder behalve
een AAT ook een ingevulde rekenmodule en/of een adviesformulier aanleveren bij het
zorgkantoor. De AAT loopt via de iWlz, rekenmodule en adviesformulier worden via het
beveiligde notitieverkeer verstuurd.
Voordelen voor de zorgaanbieders van deze wijziging: gegevens verkregen uit en opgeslagen
in eigen systeem.
Voordelen zorgkantoren: snellere, efficiëntere afhandeling van de AAT mogelijk.
Functionele impact
Bestaand proces wordt beter ondersteund.
Technische impact
Toevoegen klasse Aanvraag:
OP: De zorgaanbieder vermeldt bij een aanvraag voor zorg thuis in de vorm van functies
(overbruggingszorg of MPT) of naar zijn mening de zorg doelmatig en verantwoord geleverd
kan worden.
AW39-Bericht Schematisch:
Cliënt
MutatieZorgzwaartepakket
Aanvraag
AanvraagFunctie
AanvraagZorgzwaartepakket
MutatieFunctie
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Cliënt

MutatieZorgzwaartepakket

MutatieFunctie

Aanvraag

AanvraagFunctie

AanvraagZorgzwaartepakket

In klasse Aanvraag worden de volgende nieuwe elementen opgenomen:
Begrip:
Toegestane budget: Basisbudget voor een geïndiceerd zorgprofiel verhoogd met de van
toepassing zijnde toeslag(en) vanwege bijzondere situaties.
- Doelmatig
Omschrijving: Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de aanvraag binnen het toegestane
budget past.
o Verplicht
o Waarde 1 (Ja), 2 (Nee), COD260
- BijzondereSituatie (CDT)
Omschrijving: Reden van ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.
o Optioneel
CD: Als Doelmatig de waarde 2 (Nee) heeft, dan BijzondereSituatie verplicht vullen.
Met elementen:
- ExtraKostenThuis (EKT)
Omschrijving: Reden die aangeeft waarom er sprake is van extra kosten thuis.
o Optioneel
o Waarden:

Opgroeiend, thuiswonend kind < 23 jaar

Ouder met thuiswonend kind < 18 jaar

Persoon met SOM, LG en/of ZG beperking met betaalde
arbeid of die opleiding/studie volgt

Wlz-indiceerbaar
- ToeslagBeademing
Omschrijving: De soort beademing waarop de toeslag van toepassing is.
o Optioneel
o Waarden:

Non-invasieve beademing

Invasieve beademing
- Overige
Omschrijving: Andere reden (dan EKT en Beademingstoeslag) voor ophoging van het
basisbudget voor het geïndiceerde zorgprofiel.
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CD: Als Extra kosten thuis (EKT) en Beademingstoeslag niet gevuld zijn, dan verplicht
vullen, anders leeg laten.
o Optioneel
o Waarden:

Extra overbruggingszorg (Actief wachtend)

Palliatief terminale zorg (PTZ)

Meerzorg

Extra budget voor behandeling

Overig
- Verantwoord
Omschrijving: Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de zorg verantwoord geleverd kan
worden.
o Verplicht
o Waarde 1 (Ja), 2 (Nee), COD260
Voor elke nieuwe conditie wordt een retourcode opgenomen.
Betrokken partijen
Zorgaanbieders en zorgkantoren
Conclusie
Wijziging doorvoeren
Reden
Dit wijzigingsvoorstel betekent weliswaar geen volledige optimalisatie van de AAT, maar
brengt wel verlichting op korte termijn in de administratieve lasten voor zowel aanbieders als
zorgkantoren.
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ZIN16040: Optimalisatie AAT (2) – Wijzigen MPT door middel van AAT

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Bron
Organisatie
Implementatie
datum

Wlz
ZIN16040
Optimalisatie AAT (2) – Wijzigen MPT door middel van AAT
april 2016
Zorgaanbieders en zorgkantoren
Zorginstituut Nederland

Omschrijving wijziging
Mogelijk maken dat voor een wijziging van zorglevering thuis in de vorm van een MPT een
AAT gebruikt kan worden.
Dit is van toepassing als sprake is van een alternatieve zorgtoewijzing voor functies (MPT).
Op dit moment zijn er technische beperkingen die het aanvragen van een AAT bij een MPT in
de weg staan.
Er worden 2 varianten voorgesteld:
A. De AAT blijft gekoppeld aan de MUT. Dat betekent dat een aanvraag alleen gedaan
kan worden als er ook sprake is van een mutatie. Omdat de bestaande mutatiecodes
in het geval van een aanvraag voor wijziging MPT niet voldoen, brengt dat een nieuwe
mutatiecode (wijziging MPT) met zich mee.
B. De AAT wordt losgekoppeld van de MUT. Zowel de aanvraag als de mutatie blijven
onderdeel van het AW39-bericht, maar ze komen ‘naast elkaar’ te staan. Een AAT kan
zowel met als zonder MUT worden aangevraagd. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk
om een AAT op AAT te versturen (aanvraag wijziging AAT, zonder verplichte mutatie).
Aanleiding wijziging
Een AAT kan alleen gekoppeld worden aan een zorgzwaartepakket. Alleen de dossierhouder
(voorkeuraanbieder ZZP) kan een AAT aanvragen op basis van een reguliere zorgtoewijzing.
Als de cliënt kiest voor levering van zorg thuis in de vorm van een MPT (alternatieve ZTW
functies), wordt de reguliere zorgtoewijzing voor het ZZP afgesloten.
Als wijzigingen gewenst zijn in de levering van het MPT, is het aanvragen van een aangepaste
ZTW door middel van een AAT niet mogelijk.
Functionele impact
Betreft wijziging waardoor proces beter ondersteund wordt.
Technische impact
A) AAT gekoppeld aan MUT
- Toevoegen klasse Aanvraag (zie ZIN16038 Optimalisatie AAT (1) – Toevoegen rubrieken
aan de AAT)
- Toevoegen klasse MutatieFunctieCollectie, zonder elementen.
- Toevoegen code 23 (Wijziging MPT) aan COD588 (Mutatiecode).
- Wijzigen en toevoegen diverse bedrijfsregels en technische regels.
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B) AAT los van MUT
- Toevoegen klasse Aanvraag (zie ZIN16038 Optimalisatie AAT (1) – Toevoegen rubrieken
aan de AAT)
- Toevoegen klasse Mutatie, zonder elementen
- Wijzigen en toevoegen diverse bedrijfsregels en technische regels.

3. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Zorgaanbieders en zorgkantoren
Conclusie
Deze wijziging wordt niet meegenomen in de release van 1 januari 2017.
Reden
Deze wijziging wordt in samenhang met het verwijderen van de klasse uit de AAT (wijziging
ZIN16041) verder uitgewerkt voor een volgende (mogelijk tussentijdse) release. De impact
van deze wijzigingen te groot om deze binnen de release van 1 januari 2017 te realiseren.
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ZIN16041: Optimalisatie AAT (3) – Verwijderen klasse uit de AAT

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Bron
Organisatie
Implementatie
datum

Wlz
ZIN16041
Optimalisatie AAT (3) – Verwijderen klasse uit de AAT
april 2016
Zorgaanbieders en zorgkantoren
Zorginstituut Nederland

Omschrijving wijziging
De klasse bij de functie wordt verwijderd uit de AAT, de zorgtoewijzing en alle overige iWlzberichten. Behalve de klasse wordt ook de opslag bij de klasse verwijderd.
Zowel in de AAT als in de zorgtoewijzing wordt het te besteden bedrag opgenomen in de
toegewezen functie.
Aanleiding wijziging
De klasse bij de functie heeft in de praktijk zijn betekenis verloren. Budget is daarvoor in de
plaats gekomen. In het Voorschrift Zorgtoewijzing (01042016) is hierover onder meer het
volgende opgenomen: Voor wat betreft zorg thuis is substitutie tussen toegewezen functies en
klassen toegestaan is op voorwaarde dat zorg thuis verantwoord is én de feitelijk
gedeclareerde zorg past binnen het vastgestelde (basis) budget. Wijzigingen op de geleverde
omvang (klasse) bij een functie hoeven in deze situaties dus niet aan het zorgkantoor te
worden doorgegeven via een AAT. Aan de klasse van de toegewezen functie(s) kan daarom
ook geen recht worden ontleend.
Functionele impact
Bij de aanvraag en zorgtoewijzing van zorg thuis wordt de klasse bij de functie vervangen
door een te besteden bedrag per functie.
N.B. er moet worden nagegaan of dit problemen oplevert bij geïndiceerde en toegewezen
functies voor Wlz/indiceerbaren.
Dit heeft ook consequenties voor PGB!
Technische impact
1. Opnemen nieuw element:
- Te besteden bedrag
Omschrijving: Het te besteden bedrag voor de zorglevering van de betreffende functie.
o LDT/Bedrag, lengte 8
o Optioneel
Element toevoegen aan:
o AW39 - AanvraagFunctie
o AW33 – ToegewezenFunctie
2. Verwijderen Klasse en Opslag
o IO31 – GeïndiceerdeFunctie
o AW33 – GeïndiceerdeFunctie en ToegewezenFunctie
o AW35 – GeleverdeFunctie
o AW39 – MutatieFunctie en AanvraagFunctie
o AW317 – GeïndiceerdeFunctie (alleen klasse)
Verwijderen diverse regels m.b.t. Klasse en Opslag
Opnemen nieuwe regels m.b.t. Te besteden bedrag.
3. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
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Zorgaanbieders en zorgkantoren
Conclusie: Deze wijziging wordt niet meegenomen in de release van 1 januari 2017.
Reden: Deze wijziging wordt in samenhang met de mogelijkheid tot wijzigen MPT (wijziging
ZIN16040) verder uitgewerkt voor een volgende (mogelijk tussentijdse) release. De impact
van deze wijzigingen is te groot om deze binnen de release van 1 januari 2017 te realiseren.
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ZIN16050: Aanpassing Retourcodes

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo en Wlz
ZIN16050
Aanpassing Retourcodes
Vektis en Zorginstituut
Release iWmo2.1, iJw2.1, iWlz1.2

Omschrijving wijziging
1. Verwijderen van de beperking om maximaal 3 retourcodes per berichtklasse op te nemen.
2. Opschonen van de retourcodelijst.
Aanleiding wijziging
Vanwege de invoering van het XML formaat voor alle iStandaarden kunnen een aantal
verbeteringen worden doorgevoerd in de retourberichten:
1. Binnen XML is de huidige structuur van drie aparte retourcodes niet logisch. Hiervoor kan
één element gebruikt worden dat meerdere keren mag voorkomen. De restrictie van
maximaal drie is arbitrair, deze restrictie kan worden losgelaten.
2. XML maakt eenvoudigere validatie van berichten mogelijk door te valideren tegen de
XSD’s. Daardoor wordt een deel van de retourcodes overbodig. Deze retourcodes worden
verwijderd.
Functionele impact
1. Door het maximum van drie retourcodes los te laten, kunnen alle controles binnen één
bericht teruggekoppeld worden.
2. Retourcodelijst wordt teruggebracht naar een overzichtelijke lijst.
Technische impact
1. Voorstel is het aantal retourcodes per berichtklasse (bijvoorbeeld header, cliënt of
prestatie) onbeperkt te maken.
2. Voorstel is overbodige retourcodes voor oude RBC N1-N4 controles uit de retourcode tabel
JWT001 te verwijderen. Dit kan wanneer het ASCII berichtverkeer voor de iWMO/iJW
uitgefaseerd is. Een bericht waarvan geen “gevuld” retourbericht is te maken wordt met
een standaard retourcode (huidige retourcode 0001 “Bericht is afgekeurd vanwege
technische redenen”) gevuld op basis waarvan een foutbericht (bijvoorbeeld een Fo01)
gestuurd zou kunnen worden.
3. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Aanbieders, Zorgkantoren en Gemeenten
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
Optimalisatie en verbetering van gebruik standaarden. Doorvoeren van de RFC zorgt voor een
verdere scherpte in de standaarden.
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ZIN16052: Vrije tekst in XML

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo, Wlz
ZIN16052
Vrije tekst in XML
April 2016
Zorginstituut
Release 2.1

Omschrijving wijziging
1. De XML berichtenstructuur daar waar van toepassing voorzien van een commentaar
element waarin vrije tekst kan worden opgenomen. Er is een maximum lengte die nog
vastgesteld wordt.
Aanleiding wijziging
1. Door overgang naar XML is er geen noodzaak om de commentaarregels op te delen in
meerdere, genummerde regels van een vaste lengte.
Functionele impact
1. Er is geen functionele impact.
Technische impact
1. De technische impact is laag omdat de wijziging onderdeel uitmaakt van de overgang naar
XML
2. Vereenvoudiging van de code m.b.t. vrije tekst.
3. Er is mogelijk sprake van conversie in de systemen
Conversie
Indien de commentaarregels opgeslagen worden zoals nu ook in het berichtenverkeer
plaatsvindt dan kan gekozen worden om de nieuwe manier over te nemen. In dat geval dient
er een conversie plaats te vinden waarbij verschillende commentaarregels samengevoegd
worden naar één veld.
Betrokken partijen
Aanbieders en Gemeenten
Conclusie
Wijziging doorvoeren, zoals besproken in de eerste Technische Referentiegroep op 19 april
2016.
Reden
De overgang naar XML moet daar waar (eenvoudig) mogelijk niet de beperkingen van de EI
standaard overnemen.
Technische uitwerking
1. Datatype CDT/Commentaar gaat eruit
2. LDT/Regelnummer kan eruit
3. LDT/Regel hernoemen naar LDT/Commentaar
4. LDT/CommentaarRegel krijgt maxLength 3500 (ongeveer een vol getypt A4)
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ZIN16053: Gemeentecode verwijderen uit toegewezen product

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo
ZIN16053
Gemeentecode verwijderen uit toegewezen product
April 2016
Zorginstituut
Release 2.1

Omschrijving wijziging
1. Verwijderen van de rubriek 1510 Gemeentecode uit record PRODUCTRECORD
(toegewezen).
2. Vervallen van de technische regel TR065.
3. Geldt voor Jeugdwet en Wmo
Aanleiding wijziging
1. Analyse van het informatiemodel.
Functionele impact
1. Er is geen functionele impact.
Technische impact
3. De technische impact is laag omdat het enkel een verwijdering van een rubriek/element
betreft.
4. Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Aanbieders en Gemeenten
Conclusie
Wijziging doorvoeren.
Reden
Verwijderen van overbodige elementen zodat de berichten niet complexer zijn dan
noodzakelijk.
Technische uitwerking
1. Element gemeentecode wordt uit de klasse ToegewezenProduct gehaald van het 301
bericht.
2. Technische regel TR065 wordt verwijderd
3. Toevoegen invulinstructie waarin opgenomen wordt dat in de klasse Header de volgens de
wet voor zorg of ondersteuning aan de cliënt verantwoordelijke gemeente gevuld moet
worden. Deze invulinstructie is vooral van belang bij gemeentelijke
samenwerkingsverbanden bij het versturen van het 301 bericht.
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VEKT16001: Afwijkende periodes binnen declaratie- / factuurperiode

WIJZIGINGSVERZOEK
ISTANDAARDEN
Domein
Wijzigingsnr
Naam
Datum
Organisatie
Implementatie
datum

Jeugdwet, Wmo
VEKT16001
Afwijkende periodes binnen declaratie- / factuurperiode
4 mei 2016
Vektis
Release 2.1

Omschrijving wijziging
Schrappen van de mogelijkheid om binnen een gekozen declaratie-/factuurperiode een
afwijkende periode te hanteren.
Aanleiding wijziging
Het declareren van producten over meerdere periodes is in versie 2.0 van de WMO303 en de
JW303 herzien een weergegeven in het document invulinstructie paragraaf 4.2.6 Declareren
producten over een of meerdere declaratie-/factuurperiodes. Er zijn twee methodes om te
declareren/facturen, te weten "werkelijke productperiodes" en "som over declaratie/factuurperiode".
In document invulinstructie van de WMO303v2.0 en JW303v2.0, paragraaf 4.2.3 Declaratie/factuurperiode staat:


Meerdere bestanden met dezelfde declaratie-/factuurperiode per declarant zijn mogelijk.
o

Dit in het geval van een administratieve eenheid die voor meerdere instellingen
declaraties/facturen indient (zie casus 2).

o

Of indien een jeugdhulpaanbieder afwijkende periodes binnen de declaratie/factuurperiode hanteert (bijvoorbeeld weekdeclaratie/-factuur – casus 3 of 4wekendeclaratie/-factuur – casus 4)1.

De twee methodes om te declareren/factureren geven in beginsel het hanteren van
declaratie-/factuurperiodes De beschrijvingen van casus 3 en casus 4 zijn niet consistent en
overbodig en kunnen hiermee vervallen.
Casus 3 komt overeen met de methode werkelijke productperiode voorbeeld 2, maar is qua
beschrijving hier niet consistent mee.
Casus 4 eerste deel beschrijft een vierweken declaratie-/factuurperiode in relatie tot een
maand.
Casus 4 tweede deel komt overeen met de methode werkelijke productperiode voorbeeld 2.
1

Het declareren van afwijkende periodes binnen de declaratieperiode is vanaf 1-1-2014

geïmplementeerd.

Functionele impact
De te hanteren periodes binnen het declareren en factureren zijn beschreven in de methodes
voor declareren en factureren: zijnde werkelijke productperiodes en som over declaratie/factuurperiode. Deze sluiten aan bij de huidige declaratie-/facturatieprocessen.
Technische impact
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Schrappen van optie 2 (casus 3 en 4) in WMO303v2.0 en JW303v2.0 invulinstructie,
paragraaf 4.2.3 Declaratie-/factuurperiode:


Meerdere bestanden met dezelfde declaratie-/factuurperiode per declarant zijn mogelijk.
o

Indien een jeugdhulpaanbieder afwijkende periodes binnen de declaratie/factuurperiode hanteert (bijvoorbeeld weekdeclaratie/-factuur – casus 3 of 4wekendeclaratie/-factuur – casus 4)2.

2

Het declareren van afwijkende periodes binnen de declaratieperiode is vanaf 1-1-2014
geïmplementeerd.

Er is geen sprake van conversie in de systemen.
Betrokken partijen
Gemeenten, Aanbieders
Conclusie
Wijziging wordt doorgevoerd.
Reden
Verbetering van de documentatie
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