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Wat kunnen
we samen
voor het veld
realiseren?
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Vooroverleg
•

Proces: Behoefte aan verduidelijking, maar nog niet altijd sprake van
veldnorm

•

Gezaghebbend platform met actuele werkagenda wordt gemist

•

Regieberichten: Formele bedoelingen en Feitelijke praktijken

•

Declaratie en Facturatie: Verbetering mogelijk, maar impact voor
gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers

•
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Implementatiestrategie: Hoofdscenario Q1 2019. Alternatief scenario?

Programma voor vandaag
•

AVG-zaken
•

•

Functionele en technische verbeteringen
•

•

10, 14

11, 13

Beoordelen en Toewijzen
•

105, 106b, 107

•

Implementatiestrategie

•

Vervolg

•

Afsluiting
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RFC 03-A: Verduidelijken en eenduidig maken
specificaties Declareren en Factureren
Aanleiding: Behoefte aan verduidelijking en verdere uitwerking van de specificaties voor
declareren en factureren.
Huidige situatie:
Onduidelijke, onvolledige beschrijvingen onderdelen (o.a. invulinstructies) informatiemodel
declareren/factureren.
Onduidelijk hoe te handelen bij afwijkende eenheden in tarief (301) en declaratie/factuur
(303).
Voorstel:
• Procesbeschrijvingen en/of invulinstructies aanpassen.
• Definities van begrippen verbeteren: factuurregel, factuur declaratie-/factuurperiode et
cetera.
• Invulinstructie IV060 (Tarief eenheid wijkt af van Declaratie/factuur eenheid)
aanpassen.
Resultaat: Eenduidige werkwijze. Minder complexiteit en minder uitval.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
• Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 03-B: Outputgerichte uitvoeringsvariant (inclusief
trajectfinanciering) beter ondersteunen (1)
Aanleiding: Grote behoefte aan (goede) ondersteuning voor de outputgerichte
uitvoeringsvariant (inclusief trajectfinanciering).
In RFC staan 2 onderdelen beschreven:
1. Declareren en factureren voor alle uitvoeringsvarianten duidelijk beschrijven in
informatiemodel
2. Werkwijze bij trajectfinanciering duidelijk beschrijven in informatiemodel (scenario A en B)
Tevens opties hoe om te gaan met correcties in verleden:
A. Handmatig buiten berichtenverkeer om
B. Conversie
C. Codetabel Eenheid (tijdelijk) uitbreiden met code (21 en) 81
Aanpak:
1. In groepjes de vragen beantwoorden (45 minuten)
2. Analyse van de antwoorden door team iStandaarden (tussendoor)
3. Plenaire terugkoppeling/bespreking (30 minuten) -> in de middag
Resultaat aan het eind van de dag: Keuze voor een oplossingsrichting en goede inschatting
van de (technische) impact van deze RFC.
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RFC 03-B: Outputgerichte uitvoeringsvariant (inclusief
trajectfinanciering) beter ondersteunen (2)
Vragen aan Technische Referentie groep:
1. Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
2. Welke (nieuwe) retourcodes zijn volgens u nodig i.v.m. trajectfinanciering?
3. Naar welke variant van de genoemde oplossingen voor trajectfinanciering gaat uw
voorkeur uit en waarom?
4. Wordt in de declaratie-/factuurberichten van uw klanten gebruik gemaakt van
ZorgperiodeTijdseenheid 21 (Week)?
5. Ziet u nog een andere mogelijkheid dan de voorgestelde oplossingen in deze RFC om
om te gaan met correcties in het verleden waarbij ZorgperiodeTijdseenheid 81 is
gebruikt?
6. Naar welke van de voorgestelde oplossingen voor correcties in het verleden (met
ZorgperiodeTijdseenheid 81) gaat uw voorkeur uit? En waarom?
7. Zijn er nog andere zaken m.b.t. de voorgestelde wijzigingen waar we rekening mee
moeten houden en die nog niet in deze RFC benoemd staan?
8. Wat heeft u nog nodig om deze wijzigingen op de juiste wijze te kunnen
implementeren?
Zijn er nog vragen voordat jullie in groepjes aan de slag kunnen gaan?
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RFC 04: Afschaffen deels goedkeuren prestatieregel
bij factureren
Aanleiding: Grote behoefte om complexiteit bij factureren te verminderen.
Huidige situatie: Bij declareren en ook bij factureren kan een prestatieregel deels worden
goedgekeurd.
Voorstel:
• Bij factureren wordt deels goedkeuren afgeschaft. Een factuurregel kan alleen nog maar
helemaal worden goedgekeurd of helemaal worden afgekeurd.
• Bij declareren blijft deels goedkeuren wel bestaan, omdat dit duidelijk is en voordelen
biedt.
Resultaat: Eenduidige werkwijze. Minder complexiteit en minder uitval.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
• Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 05: Beschrijven dat alleen goedgekeurde
factuurregels worden betaald (FACTUREREN)
Aanleiding: Grote behoefte om te komen tot een eenduidige werkwijze, met als doel de
complexiteit (die ontstaat door het gebruik van verschillende werkwijzen) te verminderen.
Huidige situatie: Er worden momenteel verschillende werkwijzen gehanteerd en dat leidt
tot verwarring.
Voorstel:
• In informatiemodel beschrijven dat alleen goedgekeurde factuurregels worden betaald.
Resultaat: Eenduidige werkwijze. Na ontvangst van de 304F is duidelijk welk bedrag aan
de zorgaanbieder wordt betaald.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 06: Verduidelijken declareren/factureren in
combinatie met aspecifiek toewijzen
Aanleiding: Grote behoefte om te komen tot een eenduidige werkwijze, met als doel de
complexiteit (die ontstaat door het gebruik van verschillende werkwijzen) te verminderen.
Huidige situatie: Op een aspecifieke toewijzing kan zowel een aspecifieke
declaratie/factuur worden ingediend als ook een specifieke. Combinaties hiervan zijn ook
toegestaan. Hierdoor is het aanleveren en het verwerken van declaraties/facturen op een
aspecifieke toewijzing complex en foutgevoelig.
Voorstel: Altijd specifiek declareren/factureren, zowel bij aspecifiek als bij specifiek
toewijzen.
Resultaat: Eenduidige werkwijze. Minder complexiteit en minder uitval.
Vragen aan de Technische Referentie groep:
1. Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
2. Ziet u nog andere opties voor het omgaan met correcties in het verleden? Zo ja, welke
optie?
3. Naar welke optie gaat uw voorkeur uit en waarom?
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RFC 101: Verwijderen volume uit Regie berichten
Kernpunten van de RFC:
• Regieberichten zijn geen rechtmatigheidsberichten
• Volume doorgeven bij start heeft geen waarde, verandert de rechtmatigheid niet
• Element kan verwijderd worden uit regieberichten

“Aanname ZiN team”: geen bezwaren vanuit technische referentiegroep, aanpassing met
minimale impact.
Akkoord?
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iWJ-RFC-2018-102/103
Regieberichten bij aspecifieke
toewijzing

Regieberichten bij specifieke Toewijzing:
start/stop “setjes”, alleen achter elkaar

Toegewezen product telkens starten en stoppen
Toewijzing

START

STOP

START

STOP

Meerdere starts in de tijd, achter elkaar.
Een stop volgt op een start, altijd binnen de toewijzing,
dus verwijzen/koppelen aan de toewijzing is voldoende
Extra regel: er volgt altijd een stop, ook als stop samenvalt met einde
toewijzing
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Regieberichten bij aspecifieke Toewijzing :

zelfde systematiek als bij specifiek, twee mogelijkheden

Toewijzing
Cat.1

Hetzelfde “aspecifieke product” telkens starten en stoppen

START
Cat.1

Toewijzing
Cat.1

“specifiek product” A
(bijvoorbeeld diagnose)
START
1/A
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STOP
Cat.1

STOP
1/A

START
Cat.1

STOP
Cat.1

“specifiek product” B
(bijvoorbeeld behandeling)
START
1/B

STOP
1/B

Consultatiepunten
Elementair toewijzen: alleen de nieuwe of gewijzigde toewijzing
opnemen in het toewijzingsbericht
(en niet alle toewijzingen voor de betreffende aanbieder en cliënt)
Aanduiding van de productcodelijst (o.a. wel/niet landelijk) in de
berichten opnemen
Beëindiging iJw321/322
A-specifiek en LTA
Hulpmiddelen
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RFC 02: Verduidelijken gebruik servicebureaus in het
berichtenverkeer
Aanleiding: Grote behoefte om te komen tot nadere aanscherping van bestaande
standaarden en met name het bedoelde gebruik ervan
Huidige situatie: Er bestaat nu een mogelijkheid om de 303- en 304-berichten te
gebruiken voor de communicatie tussen aanbieders en servicebureaus. Hier zijn de iWmo
en iJw berichten echter niet voor bedoeld.
Voorstel:
• Gemeente verplicht maken in de header van het 303- en 304-bericht, zodat de
berichten worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.
• Gemeente verwijderen uit de klasse Cliënt.
Met deze wijzigingen wordt complexiteit bij wijzigingen in de toekomst voorkomen en
worden de berichten gebruikt zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 12: IV063 in lijn brengen met TR307 en TR308 (1)
Aanleiding: Onduidelijkheid/tegenstrijdigheid in specificaties
Huidige situatie: Volgens IV063 moet de productperiode gevuld worden met de
declaratie/factuurperiode. Hierdoor kan de productperiode buiten de toewijzingsperiode
vallen.
Voorstel:
Situatie

Waarde begindatum productperiode

Begindatum declaratieperiode < Ingangsdatum toewijzing

Ingangsdatum toewijzing

Begindatum declaratieperiode >= Ingangsdatum toewijzing

Begindatum declaratieperiode

Situatie

Waarde einddatum productperiode

Einddatum declaratieperiode > Einddatum toewijzing

Einddatum toewijzing

Einddatum declaratieperiode <= Einddatum toewijzing

Einddatum declaratieperiode
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RFC 12: IV063 in lijn brengen met TR307 en TR308 (2)
Resultaat: Duidelijke specificaties (invulinstructies en technische regels) die met elkaar in
overeenstemming zijn.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
• Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 10: Minimaliseren gegevensset declaratie- en factuurberichten
RFC 14: ‘AVG-proof’ maken van iWmo en iJw berichtenverkeer
Aanleiding: in werking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Huidige situatie:
• Uitgangspunten zijn nog gebaseerd op Wet bescherming persoonsgegevens als het gaat om (bijzondere)
persoonsgegevens, zorginhoudelijke gegevens en ongestructureerde gegevens.
Voorstel:
• Uitgangspunt UP003 en daarvan afgeleide bedrijfsregels aanpassen betreffende:
• Ongestructureerde gegevens – deze mogen niet herleidbaar zijn tot een persoon. Zie
bevindingen BI-564 en BI-218 betreffende OP191.
• Ketenafspraken – hoe om te gaan met het wel/niet krijgen van toestemming van de persoon
voor het doorsturen van gegevens.
• Onnodige berichtelementen verwijderen of optioneel maken als uit gegevens zorginhoudelijke informatie
afgeleid kan worden:
• In 303 en 304 verwijderen OverledenIndicatie uit berichtklasse Cliënt.
• In 315 verwijderen conditie CD045 verplicht vullen Naam verwijzer als Type verwijzer
bepaalde waarden bevat.
Vragen aan Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 11: ‘Kleine’ functionele wijzigingen
Aanleiding: bevindingen op de huidige releases
Bevindingen:
• Het is onduidelijk hoe met toeslagen omgegaan moet worden.
• Toestaan van niet-aansluitende declaratie-/factuurperioden.
• Afkeuren bericht als niet voldaan wordt aan de afspraak te declareren of te factureren.
Voorstellen:
• IV054 en IV065: Aanpassen invulinstructie IV054 en Verwijderen invulinstructie IV065: informatie over
toeslagen verwijderen.
• OP284 en TR318:
• Aanpassen bedrijfsregel OP284: declaratie-/factuurperioden hoeven niet meer aansluitend te
zijn. Uiteraard geldt nog wel dat ze niet overlappend mogen zijn.
• Aanpassen technische regel TR318: toestaan van één of meerdere dagen tussen de
begindatum van de declaratie of factuur en de einddatum van de voorgaande declaratie of
factuur van dezelfde aanbieder.
• WJ001 Retourcode: Toevoegen retourcodes (dit zijn ‘functionele’ retourcodes behorend bij OP278):
• Nnnn ~ Declaratie is afgekeurd, omdat een factuur is verwacht.
• Mmmm ~ Factuur is afgekeurd, omdat een declaratie is verwacht.
Vraag aan de Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 13: ‘Kleine technische’ wijzigingen en verbeteringen(1)
Aanleiding: bevindingen op de huidige releases
Bevindingen:
a) BI-537, BI-495, BI-534: is het mogelijk cardinaliteiten en relaties in berichten en XSD’s beter te
definiëren? Ook in de proceslaag?
b) BI-470: is het nodig het dubbel voorkomen van ‘objecten’ beter definiëren en controleren, zoals met
TR101?
c) BI-373: UP004 betreffende de verantwoordelijke gemeente algemener formuleren.
d) Retourcode 8817 is overbodig en moet worden verwijderd uit de retourcodelijst.
Voorstellen:
a) Bij de implementatie van een bericht is de relatie tussen de verschillende gegevenssets/objecten
duidelijker gedefinieerd.
b) Beter definiëren van sleutelgegevens en regels hierop, zoals TR101 of bijvoorbeeld het verplicht maken
van ToewijzingNnummer.
c) UP004 aanpassen.
d) WJ001 Retourcode: verwijderen retourcode uit codelijst: 8817 = Berekend bedrag mag niet voorkomen
Vragen aan Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 13: ‘Kleine technische’ wijzigingen en verbeteringen (2)
Aanleiding: bevindingen op de huidige releases
Bevindingen:
e) BI-422: in het jaar 2020 conflicteren de invulinstructie IV009 en TR002 ‘Geboortedatum mag niet meer
dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.’
f) BI-633: verwijderen TR074 op StatusAanlevering bij 315.
g) BI-366, BI-538: meerdere restricties van hetzelfde type op één datatype leveren afhankelijk van de
software mogelijk andere resultaten op. Dit willen we voorkomen door per datatype maar één restrictie
van hetzelfde type te definiëren, zoals bijvoorbeeld op LDT_BtwIdNummer.
h) Uitkomst Gap analyse Handreiking uitvoeringsvarianten – standaarden iWmo/iJw.
Voorstellen:
e) Besproken oplossing bij de iWlz TRG: TR002 aanpassen naar 130 jaar.
f) Verwijderen technische regel TR074 van de berichten JW315 en WMO315.
g) Combineren van de pattern values voor een geldig btwnummer (“NL0-9{9}B0-9{2}”) en het
voorkomen van een leeg element (“.[^\s].”), zodat het gewenste effect bereikt wordt.
h) Terminologie in uitgangspunten en bedrijfsregels in overeenstemming brengen met de Handreiking
uitvoeringsvarianten.
Vragen aan Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van de voorgestelde wijzigingen?
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RFC 105: Afwijzen Verzoek om Toewijzing
Wens: Maak afwijzen Verzoek om Toewijzing (VOT) mogelijk in berichtenverkeer
Huidige situatie: Na VOT volgt binnen 5 werkdagen toewijzing, zo niet: buiten berichtenverkeer om
Probleem: Vertraging van het proces door onduidelijkheid of wel/niet toewijzing volgt
Oplossingsvoorstellen:
1) Functionaliteit Retourbericht 316 uitbreiden.
2) Functionaliteit Toewijzingsbericht 301 uitbreiden.
3) Nieuw bericht definiëren voor afwijzen van een Verzoek om Toewijzing. Berichtinhoud:
• Verwijzing naar VOT
• Reden van afwijzing
• Indien van toepassing: gemeente die wél verantwoordelijk is voor de cliënt
Vragen aan Technische Referentie groep:
• Naar welk oplossingsvoorstel gaat op basis van welke argumentatie de voorkeur uit?
• Hoe beoordeelt u de technische impact van de drie oplossingsvoorstellen?
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RFC’s 106/107

RFC 106: Betere beschrijving doorgeven wijziging
situatie client (van aanbieder naar gemeente)
Aanleiding/Huidige situatie: geen heldere eenduidige procesbeschrijving, beschrijving in
iStandaarden model is te kort en bevat geen casuïstiek
Voorstel:
• Beschrijving in iStandaarden uitbreiden: processtappen en casuïstiek
Vraag aan de Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van het op deze wijze (tekstueel, procesbeschrijving)
verbeteren en uniformeren?
•
Zijn er essentiële elementen (teksten/voorbeelden) die nog ontbreken en die beslist in de
procesbeschrijving moeten worden opgenomen?

26

RFC 106: Betere beschrijving doorgeven wijziging
situatie client (van aanbieder naar gemeente)
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RFC 107: Betere beschrijving doorgeven gewijzigde
toewijzing (van gemeente naar aanbieder, met 301)
Aanleiding/Huidige situatie: geen heldere eenduidige procesbeschrijving, beschrijving in
iStandaarden model is te kort en bevat geen casuïstiek
Voorstel:
• Beschrijving in iStandaarden uitbreiden: processtappen en casuïstiek, en nauwkeurig
beschrijven van de bijbehorende invulling van het 301 bericht
Vraag aan de Technische Referentie groep:
•
Hoe beoordeelt u de technische impact van het op deze wijze (tekstueel, procesbeschrijving)
verbeteren en uniformeren?
•
Zijn er essentiële elementen (teksten/voorbeelden) die nog ontbreken en die beslist in de
procesbeschrijving moeten worden opgenomen?
•
Zijn er aanpassingen nodig in de RedenWijziging waarden?
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RFC 107: Betere beschrijving doorgeven gewijzigde
toewijzing (van gemeente naar aanbieder, met 301)
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Implementatiestrategie
•

•
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Hoofdscenario: Release Q1 2019
•

1 januari met conversieperiode

•

1 april met big bang

Alternatieve scenario’s?

