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Na het welkom en de inleiding, heeft Irene Zijlstra (domein adviseur iWlz) wat vertelt
over de release van iWlz voor 2022.
Daarna hebben we het doel en de werkwijze van de bijeenkomst besproken.
Vervolgens is ieder onderwerp waarvoor een tweede sub-bijeenkomst was geweest
besproken met de Referentiegroep.
Tevens zijn een aantal wijzigingen voor release 2022 die door ZIN geïnitieerd zijn
doorgenomen met de groep.
Op het eind van de bijeenkomst volgde de afsluiting en een korte evaluatie over de
bijeenkomst zelf.
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Een paar mededelingen die zijn gedaan:
- Dinsdag 13 april is er weer een Softwareleveranciersbijeenkomst (SLO). De
uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd.
- Vanaf maandag 3 mei moet iedereen werken met iWmo en iJw releases 3.0.3. Dit is al
meerdere malen aangekondigd, maar werd nog even herhaald.
- Deze week zullen er uitnodigingen worden verstuurd voor een brainstormsessie over
het familie-id (naar de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld) en voor het
verder uitwerken van “setjes” producten. Die laatste uitnodiging wordt verstuurd naar
(agenda)leden van de Referentiegroep en de Klankbordgroep. Indien er nog meer
mensen zijn die de uitnodiging willen/moeten ontvangen, kan dat aan ons worden
doorgegeven.
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Dit zijn de uitgangspunten en kaders voor iWlz release 2022. Deze staan in de kadernota
die ook op onze website is gepubliceerd op de iWlz ontwikkelpagina’s.
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Ook bij het releaseproces voor iWlz hebben ze vier plenaire
Referentiegroepbijeenkomsten en daarnaast een aantal sub-bijeenkomsten voor bepaalde
onderwerpen.
De terugkoppeling van alle bijeenkomsten vindt net als bij iWmo, iJw en iEb plaats via de
ontwikkelpagina’s. De terugkoppelingen van iWlz staan op de ontwikkelpagina’s van iWlz.
Voor het actieprogramma zullen in het najaar bijeenkomsten starten voor het in beheer
nemen van de producten die gereed zijn. Deze zullen dan door Team iStandaarden
worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen voor iWlz. Zie het filmpje voor meer
informatie over het actieprogramma iWlz.
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De release voor iWlz in 2022 wordt een minor release. De onderwerpen die voor deze
release worden uitgewerkt, staan hier genoemd. Of deze onderwerpen ook daadwerkelijk
in de release worden opgenomen, wordt binnenkort besloten.
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Donderdag 8 april is/was de laatste bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz. Daarin
brengt de Referentiegroep een advies uit over de samenstelling van release iWlz 2022.
Eind april neemt de Stuurgroep iWlz een besluit over de inhoud en implementatiedatum
van de release. Vooralsnog gaan we uit van een implementatie voor iWlz op 1 januari
2022.
De planning voor de publicatie van de (concept)specificaties is op die
implementatiedatum gebaseerd.
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Het doel van deze 3e plenaire bijeenkomst is om per onderwerp tot overeenstemming te
komen ten aanzien van de oplossingsrichting.
In de meeste sub-bijeenkomsten is een advies tot stand gekomen ten aanzien van het te
kiezen scenario. Aan de Referentiegroep wordt gevraagd of de scenario’s compleet zijn en
of men akkoord is met het advies van de subgroep ten aanzien van de keuze.
In de laatste sub-bijeenkomsten gaan we het gekozen scenario dan verder uitwerken als
voorbereiding op de benodigde aanpassingen in de specificaties.
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Nog even een korte herhaling:
Een belangrijk doel tijdens de plenaire bijeenkomsten is het bewaken van de samenhang
tussen de onderwerpen. Indien nodig worden de onderwerpen beter op elkaar afgestemd.
Daarnaast overziet en beoordeelt de Referentiegroep het totale pakket aan wijzigingen.
Hierbij zorgen de deelnemers ervoor om ketengericht te denken, zodat we er gezamenlijk
voor zorgen dat de verbeteringen de administratieve last in de keten verminderen.
In de laatste (4e) plenaire bijeenkomst geeft de Referentiegroep aan het Zorginstituut
advies over de inhoud en de implementatie van de nieuwe release. Voor de
implementatie betreft dit zowel de wijze waarop als ook de planning.
Het Zorginstituut neemt alle adviezen vanuit de Referentiegroep mee en stelt vervolgens
een advies op voor de Stuurgroep i-Sociaal domein ten aanzien van al deze punten.
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Ook deze dia is een herhaling van de 1e en 2e plenaire bijeenkomst:
In de kadernota die is vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal domein staat dat het de
intentie is om een Minor release te hebben. Dit om het veld rust te geven na de
implementatie van de Major release 3.0. Tevens wil men rekening houden met alle
andere zaken die momenteel spelen en die de aandacht van het veld opeisen, zoals de
corona crisis.
Wijzigingen die we gaan doorvoeren moeten bijdragen aan administratieve
lastenverlichting voor gemeenten en/of aanbieders van zorg en ondersteuning.
De focus van de wijzigingen is gericht op procesverduidelijking of beperking van de
variëteit in het gebruik van de iStandaarden, met slechts geringe of geen technische
impact.
Wijzigingen met meer dan geringe technische impact worden alleen doorgevoerd wanneer
de businesscase voldoende voordeel oplevert voor één of meer ketenpartijen (binnen de
kaders van een Minor release);
De functionele behoefte van alle onderwerpen die worden uitgewerkt voor de release is
uiterlijk 15 februari 2021 vastgesteld om tijdig de impact te kunnen bepalen en verder uit
te werken om eventueel op te nemen in de release.
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Het doel van deze bijeenkomst is voor alle onderwerpen behaald. We hebben gewerkt
met timeboxen. Er is echter voor ieder onderwerp voldoende tijd geweest om deze te
bespreken en tot het gewenste resultaat te komen.
De deelnemers hadden de terugkoppelingen per onderwerp voor deze bijeenkomst al van
tevoren gelezen en beoordeeld. Indien er nog vragen of onduidelijkheden waren, zijn
deze bij het onderwerp door de deelnemers zelf actief ingebracht. Inbreng die van
tevoren was ingediend via de servicedesk is al voor de bijeenkomst beantwoord.
Om af te stemmen of iedereen akkoord is met de mogelijke oplossingsrichting per
probleemdefinitie, hebben we enquêtes gemaakt. Indien de uitslag van de enquête niet
unaniem was, hebben we dat tijdens de bijeenkomst besproken of nemen we buiten de
bijeenkomst nog contact op waar dat nodig is.
Voor bepaalde probleemdefinities moet het scenario-onderzoek in de 3e sub-bijeenkomst
deels opnieuw worden gedaan, omdat er geen unanieme uitslag is. Dit staat per
onderwerp/probleemdefinitie aangegeven.
N.B.: Bij de enquêtes hebben niet altijd alle deelnemers aan de PRGB geantwoord. Dit
omdat er ook organisaties aanwezig zijn die alleen ondersteunend zijn. In de uitkomsten
van de enquête hebben we dit daarom verrekend zodat de populatie die antwoord totaal
100% vertegenwoordigd.

15

De subtitels die hier benoemd staan, verwijzen naar de probleemdefinities die onderzocht
worden voor het onderwerp Toewijzingsvarianten:
–
Verplichte einddatum bij trajecten
–
Verplichte einddatum bij frequentie per week
–
Frequentie per jaar mist voor flexibele inzet zoals bij logeren en extra
huishoudelijke hulp
–
Frequentie per jaar mist bij beschermd wonen
–
Frequenties toegestaan bij stuks (inspanning) zijn niet gelijk aan frequenties
toegestaan bij stuks (output)
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Scenario’s
Hieronder vindt u de uitwerking van de verschillende scenario’s
0. Niets doen
In dit scenario blijven de regels voor het verplicht vullen van de einddatum bij frequentie
totaal geldigheidsduur toewijzing gelijk aan zoals deze nu gedefinieerd zijn.
Het blijft voor alle toewijzingen met de frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing
verplicht om een einddatum te vullen.
Voordeel:
Geen aanpassingen
Nadeel:
Ervaren knelpunten blijven gelijk, fictieve einddatum blijft nodig als duur van toewijzing
niet bekend is.
Impact:
Geen impact
1. Einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing niet verplicht bij de eenheid
euro’s
In dit scenario wordt het toegestaan om bij de frequentie totaal geldigheidsduur
toewijzing bij het gebruik van de eenheid euro’s de einddatum leeg te laten.
Bij het gebruik van overige eenheden blijft het verplicht een einddatum te vullen.
Voordeel:
Voor het toewijzen van trajecten (gedefinieerd in de handreiking trajectfinanciering)
wordt het mogelijk dit te doen zonder de einddatum te vullen.
Bij andere toewijzingen houdt de aanbieder zicht op de periode waarbinnen de zorg
ingezet / geleverd dient te worden.
Nadeel:
Indien gemeente gebruik maakt van het toewijzen in de vorm van arrangementen met de
eenheid stuks (output), is het niet mogelijk dit te doen zonder de einddatum te vullen.
Ontbreken van de einddatum leidt bij de aanbieder mogelijk tot onduidelijkheid over de
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periode waarin toegewezen omvang ingezet kan worden.
Impact:
Aanpassing regels m.b.t. verplicht vullen einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur
toewijzing
Mogelijke conversie van eerder ingevoerde fictieve einddatums
Processen over gebruik einddatum moeten opnieuw aangepast worden
2. Einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing niet verplicht bij de eenheden
vallend onder outputgerichte uitvoeringsvariant (stuks (output) en euro’s)
In dit scenario wordt het toegestaan geen einddatum te vullen bij de frequentie totaal
geldigheidsduur toewijzing bij de eenheden vallend onder outputgerichte uitvoeringsvariant
(stuks (output) en euro’s).
Voordeel:
Voor alle outputgerichte toewijzingen (stuks (output) en euro’s) met de frequentie totaal
binnen geldigheidsduur toewijzingen wordt het mogelijk dit toe te wijzen zonder de
einddatum te vullen.
Bij inspanningsgerichte toewijzingen houdt de aanbieder zicht op de periode waarbinnen de
zorg ingezet / geleverd dient te worden
Nadeel:
Ontbreken van de einddatum leidt bij de aanbieder mogelijk tot onduidelijkheid over de
periode waarin toegewezen omvang ingezet kan worden.
Impact:
Aanpassing regels m.b.t. verplicht vullen einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur
toewijzing
Processen over gebruik einddatum moeten opnieuw aangepast worden
Mogelijke conversie van eerder ingevoerde fictieve einddatums
3. Einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing niet langer verplichten
In dit scenario is het niet langer verplicht om bij de frequentie totaal geldigheidsduur
toewijzing de einddatum te vullen.
Voordeel:
Het vullen van de einddatum is niet langer een beperking bij het toewijzen indien de
frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing wordt gebruikt
Nadeel:
Ontbreken van de einddatum leidt bij de aanbieder mogelijk tot onduidelijkheid over de
periode waarin toegewezen omvang ingezet kan worden.
Impact:
Aanpassing regels m.b.t. verplicht vullen einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur
toewijzing
Processen over gebruik einddatum moeten opnieuw aangepast worden
Mogelijke conversie van eerder ingevoerde fictieve einddatums
Conclusie SRG / Advies aan PRG
Hieronder ziet u de het advies dat we samen in de SRGB hebben opgesteld en dat
voorgelegd is in de PRGB.
Scenario 3 wordt geadviseerd.
Met dit scenario wordt de aanpassing breed doorgevoerd, voor alle toewijzingen met
frequentie totaal binnen geldigheidsduur toewijzing wordt het mogelijk deze zonder
einddatum toe te wijzen.
Dit heeft een aantal voordelen:
–
Het gebruik van de einddatum bij frequentie totaal geldigheidsduur toewijzing is
uniform vastgelegd. Dit komt de duidelijkheid in het gebruik ten goede.
–
Ervaren knelpunten worden breed opgelost, niet gefocust op één specifieke vorm
van toewijzen van trajecten. We voorkomen daarmee dat in de volgende
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–

releasecyclus een eventueel volgend knelpunt op dit punt wordt aangegeven.
Het beschreven nadeel bij dit scenario vervalt niet geheel met het niet uitvoeren van
het scenario. Als de aanbieder niet beschikt over een einddatum, is dit gelijk aan het
hebben van een fictieve einddatum in de verre toekomst.
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Alle deelnemers aan de PRGB zijn het eens met scenario 3 ‘einddatum bij frequentie
totaal binnen geldigheidsduur toewijzing niet meer verplichten’.
1 deelnemer vraagt of het dan noodzakelijk is om een conversie uit te voeren voor
toewijzingen die nu reeds een einddatum bevatten. Dit is niet noodzakelijk, aangezien de
einddatum nog steeds gevuld mag zijn. Het wordt een optioneel veld.
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Scenario’s
Hieronder vindt u de uitwerking van de verschillende scenario’s
0. Niets doen
Dit scenario houdt in dat we geen aanpassingen in het informatiemodel voor dit
onderdeel doorvoeren. Het vullen van een einddatum indien de toewijzing de frequentie
per week heeft, blijft verplicht.
De rekenmethodiek bij frequenties per week blijft ongewijzigd.
Voordeel:
Geen aanpassingen
Nadeel:
De knelpunten van het gebruik van fictieve einddatums blijven bestaan.
De administratieve lasten worden niet verminderd, daar waar het wel mogelijk is.
Impact:
Geen
1. Einddatum niet langer verplicht voor frequentie per week
In dit scenario is het vullen van de einddatum indien de toewijzing de frequentie per
week heeft, niet langer verplicht.
Dit vraagt wel een aanpassing van de rekenmethodiek bij frequentie per week.
Voordeel:
Er hoeven geen fictieve einddatums meer gebruikt te worden, dit heeft tot gevolg dat:
- Einddatums altijd een informatieve waarde hebben
- Rapportages hierdoor geen vertekend beeld geven
- Er geen aparte afspraken gemaakt hoeven te worden, wat te doen als er geen
einddatum bekend is, hierdoor vermindert de kans op fouten en verwarring
Omdat toewijzingen zonder einddatum kunnen worden toegekend, zijn er minder
verlengingen nodig, dit vermindert de administratieve last
Nadeel:
Geen nadelen, behalve de impact van de wijziging
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Impact:
Rekenmethodiek voor het maximaal te declareren volume bij frequentie per week moet
worden aangepast. Voor de berekening van het maximale volume wordt het aantal
weeknummers geteld vanaf de begindatum van de toewijzing t/m de einddatum van de
productperiode.
Aanpassing regels m.b.t. verplicht vullen einddatum bij frequentie per week
Mogelijke conversie van eerder ingevoerde fictieve einddatums
Conclusie SRG / Advies aan PRG
Hieronder ziet u het advies dat we samen in de SRGB hebben opgesteld en dat voorgelegd
is in de PRGB.
Er is gekozen voor scenario 0.
Echter wel met de aanvulling, dat een andere rekenmethodiek voor maximaal te declareren
volume zoals voorgesteld in scenario 1 verder uitgewerkt gaat worden voor een latere
release.
Onderbouwing van het advies
Niet nu omdat:
- Aanpassen rekenmethodiek wordt niet passend gevonden binnen een minor release
- Impact op processen en technische impact
- Uitgebreide uitwerking inclusief voorlichten voor het veld gewenst
Wel in latere release omdat:
- Huidige rekenmodule niet altijd voldoet:
- Gaat uit van gehele looptijd toewijzing, maar deze kan tijdens levering ingekort
worden en dan loop je een klein risico dat er teveel geleverd is
- Verplicht vullen van einddatum heeft nadelen
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Op 1 na zijn alle deelnemers van de PRGB het eens met scenario 0 ‘niets doen’ (met de
aanvulling scenario 1 wel in een latere release mee te nemen).
De deelnemer die aangeeft het oneens te zijn met het advies voor scenario 0, geeft aan
het jammer te vinden dat het uitgesteld gaat worden, maar vindt het wel acceptabel en
kan met de huidige situatie werken.
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Scenario’s
Hieronder vindt u de uitwerking van de verschillende scenario’s
0. Niets doen
In dit scenario blijft de frequentie per jaar uitgesloten voor toewijzingen met een
einddatum groter dan 31-12-2020 of bij een einddatum die leeg is.
Voordeel:
Geen aanpassingen
Minder variaties mogelijk in het toewijzen, met name voor aanbieders die gebruik
werkzaam zijn in meerder gemeente / regio’s. Dit zorg met name bij die aanbieders voor
meer eenduidigheid in de toewijzingen en minder administratieve last
Nadeel:
Gemeente kan niet toewijzen met frequentie per jaar, wordt gedwongen om dit middels
een andere frequentie toe te wijzen.
Impact:
Geen
1. Frequentie per jaar weer toestaan
In dit scenario is het weer mogelijk om de frequentie per jaar te gebruiken in
toewijzingen met een einddatum die groter is dan 31-12-2020 of bij een toewijzing
waarbij de einddatum leeg is.
Voordeel:
Gemeenten kunnen toewijzen zoals ze wensen, met behoud van de flexibiliteit voor de
aanbieder voor het inzetten van de zorg zonder dat dit extra administratieve last oplevert
voor de gemeente.
Nadeel:
Meer verschillende toewijzingsvarianten voor de aanbieder, met daarbij risico op meer
administratieve lasten door de vele verschillende afspraken.
Impact:
Aanpassen regels om het gebruik van frequentie per jaar weer toe te staan
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Verduidelijken definitie van per jaar (kalenderjaar / toewijzingsjaar)
Eventuele conversie van eerder gewijzigde toewijzingen.
Conclusie SRG / Advies aan PRG
Hieronder ziet u het advies dat we samen in de SRGB hebben opgesteld en dat voorgelegd
is in de PRGB.
Advies is scenario 0
Frequentie per jaar wordt niet gezien als waarde toevoegend
- Veroorzaakt onduidelijkheid
- Lastig te interpreteren wat je mag leveren op het moment dat toewijzing niet
gelijk is aan kalenderjaar
- Overige frequenties worden gezien als voldoende mogelijkheden voor het toewijzen van
de zorg
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De deelnemers van de PRGB zijn het er over eens dat frequentie per jaar niet opnieuw
toegevoegd hoeft te worden.
1 deelnemer heeft wel de vraag gesteld of deze frequentie niet noodzakelijk is voor
hulpmiddelen. Hierop is aangegeven dat dit voor deze release buiten scope is. Er loopt
een project hulpmiddelen en afhankelijk van wat daar uit komt worden de noodzakelijke /
gewenste aanpassingen doorgevoerd.
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Conclusie SRG / Advies aan PRG
Aangezien het probleem na uitvraag bij diverse partijen niet wordt herkend, is het advies
van ZIN om dit probleem niet verder uit te werken. SRG is akkoord met de onderbouwing
om deze probleemdefinitie niet verder uit te werken.
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Deelnemers van de PRGB zijn het er over eens dat probleemdefinitie niet herkend wordt
en derhalve ook niet verder wordt uitgewerkt.
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Conclusie SRG / Advies aan PRG
Aangezien na verdere uitvraag bij diverse partijen geen knelpunten worden ervaren, is
het advies van ZIN om dit probleem niet verder uit te werken. SRG is akkoord met de
onderbouwing om deze probleemdefinitie niet verder uit te werken.
Wel de aanbeveling om ook in de toekomst te blijven kijken of de varianten die we
hebben nog steeds aansluiten bij wat wenselijk is in de praktijk.
En dit als geheel te evalueren en niet alleen vanuit ingediende knelpunten, om
uniformiteit tussen de toewijzingsvarianten waar mogelijk te bewaken.
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Deelnemers van de PRGB zijn het er over eens dat er geen knelpunten ervaren worden en
dat de probleemdefinitie niet verder uitgewerkt wordt.
1 deelnemer stelt wel de vraag naar het ontstaan van het verschil in toegestane
frequentie bij de eenheid stuks (output) ten opzichte van de eenheid stuks (inspanning).
Toegelicht dat in het releaseproces voor release 3.0 is uitgevraagd welke eenheden
wenselijk zijn bij eenheid stuks (inspanning). Op de vraag of ze hier nu problemen door
ervaart, wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Het is werkbaar met de toegestane
frequenties.
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De subtitels die hier benoemt staan, verwijzen naar de probleemdefinities die onderzocht
worden voor het onderwerp Overlap/Stapeling:
- Corrigeren bij invoerfouten
- Stapeling bij Hulpmiddelen
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Scenario’s
Hieronder zijn een aantal scenario’s verder uitgewerkt om de eenduidigheid te vergroten
en verwarring te voorkomen. De volgende scenario’s zijn verder uitgewerkt:
0. Niets doen
1. Toevoegen specifieke “verwijderd” reden en “correctie” reden
2. Toevoegen status aanlevering aan het toewijzingsbericht
Hieronder zijn de verschillende scenario’s nader uitgewerkt.
Scenario 0: Niets doen
Het corrigeren van toewijzingen blijft een lastig iets. Er zullen altijd correcties nodig zijn.
Echter kan om verschillende redenen alsnog besloten worden om niets te doen, en alles
bij het oude te laten. Daarnaast is het mogelijk om aspecten buiten het berichtenverkeer
om te organiseren, die zorgen voor minder onjuist verzonden toewijzingen. Denk bv aan
het toevoegen/organiseren van een vierogen principe bij de invoer. Dat kan ook fouten
voorkomen.
Voor de volledigheid is ook deze optie nader uitgewerkt.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Ervaren problemen blijven bestaan
Impact:
Geen
Scenario 1: Toevoegen specifieke “verwijderd” reden en “correctie” reden
Tijdens de SRGB is naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan het duidelijk
herkenbaar maken van een ingetrokken toewijzing. Dit door het toevoegen van een
specifieke (nieuwe) reden aan LDT_RedenWijziging voor deze situaties. Daarnaast is de
behoefte om een ook een nieuwe reden voor administratieve correctie toe te voegen,
zodat geen verwarring kan ontstaan met de oude administratieve correctie.
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Voordeel:
Inzicht in wanneer is het een correctie en wanneer een intrekking
Het is duidelijk en inzichtelijk wat je in het verleden hebt gedaan
Eenvoudig realiseerbaar
Nadeel:
Risico op onrechtmatig geleverde zorg. Daar moeten regels op komen, die voorkomen dat
op “verwijderde” toewijzingen wordt gedeclareerd.
De 1dagstoewijzing die hier gebruikt wordt wijkt af van de handelswijze in vergelijkbare
situaties (status aanlevering bij start/stop zorg). Het is onwenselijk deze afwijkende
werkwijze verder uit te werken/in te bedden in de standaard.
1-dagstoewijzing met reden blijven bestaan. In rapportages en controles moet hier
rekening mee gehouden worden. Organisaties die nu al gewend zijn om in rapportages de
1dagstoewijzingen met reden 01 eruit te filteren, moeten dit aanpassen naar de nieuwe
reden.
Mogelijke conversie voor toewijzingen die reden 01 hebben maar nog een datum in de
toekomst hebben, die moeten dan ook gecommuniceerd worden.
Impact:
Reden toevoegen aan het informatiemodel
Duidelijke definitie opstellen van deze reden
Regels opstellen ter voorkoming van onrechtmatig gedeclareerde zorg
TR302 aanpassen waarbij er gekeken wordt naar de nieuwe reden i.p.v. de 01 reden
Scenario 2: Toevoegen optie statusaanlevering aan toewijzingsbericht
Tijdens de SRGB is naar voren gekomen dat het toevoegen van statusaanlevering aan het
toewijzingsbericht een te grote impact heeft, waardoor het niet valt onder een minor
release. Om die reden is deze optie wel genoemd, maar niet nader uitgewerkt.
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Tijdens de 2e SRGB is geconcludeerd dat een keuze voor scenario 1 de beste keuze is.
Hierbij wordt het issue opgelost en ontstaat er duidelijkheid in het gebruik van de redenen.
Er is hierdoor ook geen conversie nodig voor oude toewijzingen. Het moment van releasen
is het moment waarop de nieuwe redenen in gebruik worden genomen en het moment
waarop de oude reden niet meer gebruikt mag worden.
Technische impact:
Reden 01 niet te gebruiken na releasedatum volgende release
Nieuwe reden Verwijderd toevoegen
Nieuwe reden Administratieve Correctie toevoegen
Technische regel: Reden verwijderd alleen te gebruiken als de einddatum gelijk is aan de
begindatum
Handreiking Hulpmiddelen aanpassen.
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De meerderheid van de PRG is het eens met het advies. Degene die het niet eens zijn,
hebben via een onderbouwing laten weten dat het in de software te ondervangen zou
zijn. Echter is gebleken dat niet iedereen is voorzien van software, waarin het
onderscheidt goed wordt aangegeven.
Aanvullend werden nog een aantal vragen gesteld. Hieronder de vragen en de
antwoorden:
Is het een reden op toewijzingsnummer of toewijzingsbericht niveau?
- Het betreft een reden wijziging op het niveau van toegewezen product
(toewijzingsnummer)
Levert het verwijderen van code 01 geen problemen op met hulpmiddelen?
- Nee, ook de handreiking hulpmiddelen zal worden aangepast als gevolg van deze
wijziging.
Waarom kan de huidige reden niet bewaard blijven?
- Omdat deze nu voor meerdere doeleinden wordt gebruikt en daardoor verwarring
ontstaat.
Heeft deze wijziging ook impact op de huidige aanpassing in 3.0.3?
- Ja, TR302 zal bijvoorbeeld ook worden aangepast.
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Scenario’s
Hieronder zijn een aantal scenario’s verder uitgewerkt om het probleem rondom het
stapelen van hulpmiddelen op te lossen. De volgende scenario’s zijn verder uitgewerkt:
0. Niets doen
1. Stapelen van aspecifieke in combinatie met specifieke toewijzingen toestaan voor de
Hulpmiddelen categorieën (11,12,13,14)
Hieronder zijn de verschillende scenario’s nader uitgewerkt. Bij het uitwerken van de
scenario’s wordt ervan uit gegaan dat generiek toewijzen binnen de hulpmiddelen niet
wordt toegepast.
Scenario 0: Niets doen
Op dit moment zijn er 3 werkwijzen in het land om stapeling bij dubbele hulpmiddelen op
te lossen.
Duplicaat productcodes
Toewijzen in 2 stuks
Toewijzen in eurobedrag * 2
Vanuit de hulpmiddelenleveranciers is de eerste optie het meest gewenst (als “oplossing
voor de huidige situatie”, maar hiervoor is geen draagvlak binnen de gemeenten.
Voor de volledigheid is ook deze optie nader uitgewerkt.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Geen uniforme werkwijze door gemeenten, waardoor hulpmiddelenleveranciers met
verschillende werkwijzen moeten blijven werken.
Impact:
Geen
Scenario 1: Stapelen van toewijzingen toestaan voor de Hulpmiddelen categorieën
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(11,12,13,14)
Binnen de hulpmiddelen kan er op verschillende manieren worden toegewezen. Afhankelijk
van het beleid van de gemeente kan er gekozen worden voor aspecifiek of specifiek
toewijzen. Bij specifiek toewijzen, wijst de gemeente een specifiek product toe, en dient de
Hulpmiddelenleverancier dit te leveren en te declareren. Bij aspecifiek toewijzen is het aan
de Hulpmiddelenleverancier een keuze te maken in het te leveren product binnen de
toegewezen categorie.
Omdat de Hulpmiddelenleveranciers willen dat ieder hulpmiddel wordt gekoppeld aan een
unieke toewijzing, is de behoefte een specifieke en aspecifieke toewijzing gestapeld toe te
wijzen. Een cliënt krijgt daarmee 2 (of meer) toewijzingen binnen 1 categorie, met 2 (of
meer) unieke toewijzingsnummers, waarbij minstens 1 hulpmiddel specifiek wordt
toegewezen.
Voordeel:
Hulpmiddelen kunnen gestapeld worden toegewezen
Hulpmiddelenleverancier kan voor ieder hulpmiddel levering en inname eenvoudig
doorgeven
De gemeente behoud de beleidsvrijheid om specifiek of aspecifiek toe te wijzen.
Nadeel:
Impact:
OP259, TR302, OP347 en TR361 aanpassen, voor WMO, waarbij er specifiek wordt gekeken
naar een aantal categorieën.
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Tijdens de 2e SRGB is geconcludeerd dat een keuze voor scenario 1 de beste keuze is.
Hierbij wordt het issue opgelost en kan ieder individueel hulpmiddel met een apart
toewijzingsnummer worden toegewezen.
Technische impact:
OP259, TR302, OP347, TR361 dienen aangepast te worden, zodat stapelen voor categorie
11, 12, 13 en 14 is toegestaan.
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De meerderheid van de PRG is het eens met het advies.
Aanvullend werden nog een aantal vragen gesteld. Hieronder de vragen en de
antwoorden:
Kan het stapelen niet voor alle categorieën worden toegestaan?
- Nee, stapelen voor andere categorieën is een gevolg van een andere behoefte. Dit
wordt opgepakt in een aparte werkgroep “setjes producten”.
- Een softwareleverancier van aanbieders geeft hierbij ook nog aan: ”Dat lijkt voor de
gemeentekant wellicht een goede oplossing, maar voor de aanbieder niet.” Dit leidt tot
nieuwe administratieve last en knelpunten.
Daarnaast is er gevraagd of deze aanpassing niet eerder dan april 2022 kan worden
opgeleverd.
Het Zorginstituut heeft een verzoek ontvangen van het Ketenbureau i-Sociaal domein om
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Tussenrelease ten aanzien van
dit punt. Het Zorginstituut is dat onderzoek momenteel aan het uitvoeren.
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Tijdens de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd een compliment te geven
aan het Ketenbureau i-Sociaal domein.
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Tijdens de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd een compliment te geven
aan Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.

34

35

De probleemdefinities en scope van dit onderwerp zijn besproken tijdens de tweede
subreferentiegroepbijeenkomst en worden daarom in de derde plenaire bijeenkomst
vastgesteld (voor de overige onderwerpen zijn de scope en de probleemdefinities in de
tweede plenaire bijeenkomst al vastgesteld).
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Status na SRGB 2
De juridische onderbouwing voor het gebruiken van de startzorg als trigger voor het
bepalen van de start voor het Wmo abonnementstarief is komen te vervallen. De wet- en
regelgeving waarin dit vastgelegd wordt is uitgesteld.
Uit het onderzoek dat het ketenbureau i-Sociaal Domein uitgevoerd heeft, is wel de wens
gekomen om de startzorg te gebruiken als trigger voor het Wmo abonnementstarief,
maar er is dus geen wijziging in wet- en regelgeving die bepaalt dat de startzorg als
trigger moet worden gebruikt.
Ook voor het doorgeven van een (tijdelijke) stop voor de inning van het Wmo
abonnementstarief geldt dat er nog geen wijziging is in wet- en regelgeving die maakt dat
dit gefaciliteerd moet worden in het berichtenverkeer.
Aan de SRG is uitgevraagd of er behoefte is aan een mogelijkheid voor de aanbieder om
extra informatie door te geven bij het doorgeven van een tijdelijke stop, op basis
waarvan bepaald kan worden of de oplegging van de eigen bijdrage tijdelijk stopgezet
moet worden.
Hier is geen behoefte aan. Het komt te weinig voor om de huidige werkwijze (extra info
buiten berichtenverkeer) aan te willen passen.
Conclusie:
Onderwerp extra informatie doorgeven bij tijdelijke stop, wordt buiten scope geplaatst.
Verdere definiëring van de scope is de SRG het mee eens.

37

Alle aanwezige deelnemers van de PRGB zijn akkoord met de scope.
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Op één deelnemer na vinden de aanwezige deelnemers van de PRGB de
probleemdefinities helder en volledig. Door de deelnemer die ‘oneens’ heeft geantwoord
op vraag 1, wordt aangegeven dat bij resultaatgericht financieren een stopbericht nodig
is om te bepalen of de einddeclaratie van een traject (de laatste ‘tranche’) ingediend mag
worden. Door ZIN wordt aangegeven dat de stuurgroep i-Sociaal Domein heeft
uitgesproken dat resultaatgericht financieren niet in het berichtenverkeer gefaciliteerd
moet worden. Ketenbureau i-Sociaal Domein gaat de stand van zaken op dit punt na. Hoe
dan ook zal resultaatgericht financieren niet opgenomen worden in de release van 2022.
Enkele deelnemers geven aan het oneens te zijn met de keuze om regieberichten niet
voorwaardelijk te stellen aan declaratie. Dit komt terug bij de sheets over
probleemdefinitie ‘Verduidelijken start- en stop zorg niet voorwaardelijk voor declareren’.
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Status na SRGB 2
Indien de start- en stopzorg gebruikt gaan worden als trigger voor het Wmo
abonnementstarief en daarvoor de definitie van de start- stopzorg binnen Wmo domein
aanpassen zien we een aantal knelpunten/aandachtspunten:
Het doel van de regieberichten verschuift, het is niet langer alleen bedoeld om de
gemeente op de hoogte te stellen van het starten (en stoppen) van de levering van de
zorg. Er worden rechten ontleend aan het bericht. Het is daarmee niet langer een zuiver
regiebericht.
Doordat het niet langer een zuiver regiebericht zou zijn, geeft de aanpassing mogelijk
extra eisen aan de informatie binnen het bericht zoals:
–
Start- en stopdatum alleen toestaan binnen periode van de toewijzing
–
Controles op bijvoorbeeld Product passend bij de toewijzing
Er moeten afspraken komen hoe om te gaan met aspecifieke en/of generieke
toewijzingen. Bij een startbericht van een aspecifieke en/of generieke toewijzing is het
voor de gemeente niet inzichtelijk welk product er gestart is. Indien er zowel producten
die niet eigen bijdrage-plichtig zijn als producten die wel eigen bijdrage-plichtig zijn
onder de toewijzing vallen, kan de gemeente niet zonder meer bepalen of de inning van
de eigen bijdrage gestart moet worden. Dit is voor de aanbieder ook niet te bepalen. De
aanbieder kan niet de afweging maken of voor het product dat geleverd wordt de
startdatum ook een startdatum voor oplegging eigen bijdrage is.
Naast deze inhoudelijke aandachtspunten zijn er ook een aantal meer procesmatige
onzekerheden te benoemen:
• Wetswijzing is uitgesteld, het is niet zeker wanneer deze wetswijziging volgt en wat de
inhoud van de wijziging dan zal zijn
• De start- en stopzorg blijven alleen een trigger voor het starten of stoppen van het
Wmo abonnementstarief; er is geen harde koppeling naar het start- en stopbericht van
de iEb.
• Er zijn wensen om het proces rondom het aanleveren van start- en stop zorg te
onderzoeken. Moet de huidige werkwijze waarbij de start- en stopzorg als een bij

41

elkaar horend setje gezien worden, blijven bestaan? En moet je een stopzorg sturen op
het einde van toewijzingsperiode.
Naar aanleiding van deze aandachtpunten en onzekerheden is de plenaire referentiegroep
gevraagd een advies te geven over het wel of niet aanpassen van de definitie start- en
stopzorg.
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De aanwezige deelnemers zijn erg verdeeld over het wel of niet aanpassen van de
definitie start- en stopzorg.
Op de volgende dia’s de onderbouwing van de deelnemers om te kiezen voor wel of niet
aanpassen.
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Uit de antwoorden en mondelinge toelichtingen blijkt dat voor de deelnemers die vóór het
aanpassen van de definitie zijn, de eenduidigheid doorslaggevend is. En daarbij het
terugdringen van administratieve last als de regieberichten gebruikt kunnen worden voor
het starten en stoppen van de inning van de eigen bijdrage Wmo.
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Uit de antwoorden en mondelinge toelichtingen blijkt dat voor de deelnemers die tegen
het aanpassen van de definitie zijn, het risico dat na de wetswijziging aanpassingen in de
iWmo-standaard teruggedraaid of opnieuw aangepast moeten worden, doorslaggevend is.
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De uitwerking die wordt gemaakt, zal in de 3e SRGB Regieberichten met de deelnemers
worden besproken.
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Status na SRGB 2
De SRG is akkoord gegaan met het uitwerken van de verduidelijking, ook al zijn niet alle
deelnemers het er inhoudelijk over eens dat een startbericht niet voorwaardelijk mag zijn
aan de declaratie. Dit is voorgelegd aan de PRG.
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De meerderheid van de aanwezige deelnemers is het eens met de SRG.
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Enkele deelnemers geven aan het niet eens te zijn met de keuze om regieberichten niet
voorwaardelijk te stellen aan declaratie. Dit is meermaals eerder aangegeven. Echter is
eerder al besloten (in het project Doorontwikkeling Regieberichten van het Ketenbureau)
om start- en stopzorg niet voorwaardelijk te stellen en dit besluit wordt door het KB niet
heroverwogen. Overigens is dit nu (in release 3.0 en ook in voorgaande releases) ook al
niet toegestaan: Regieberichten staan los van de Declaratieberichten.
Tevens wordt gevraagd of het juridisch gezien wel is toegestaan om declaratieregels af te
keuren bij het ontbreken van een startbericht. Door ZIN wordt aangegeven dat deze
vraag momenteel door de juristen van ZIN wordt onderzocht.
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Status na SRGB 2
In de subreferentiegroep is aangegeven dat er grote behoefte is aan het uitbreiden van
de redenen einde zorg in het stopzorg bericht.
Door het toevoegen van een aantal redenen, wordt een deel van het contact buiten het
berichtenverkeer om voorkomen.
De redenen die door de SRG benoemd worden, zijn:
- Uitstroom ander domein (of uitstroom Wlz)
- Overstap andere aanbieder
- Einde toewijzing, levering voortgezet o.b.v. nieuwe toewijzing
Deze redenen zouden zowel voor de Wmo als Jw moeten worden toegevoegd.
ZIN laat een juridische toetsing uitvoeren op het uitbreiden van de redenen.
De extra reden ‘einde toewijzing, levering voortgezet o.b.v. nieuwe toewijzing’ gaf
aanleiding binnen de SRG om de noodzaak van het altijd sturen van een stop zorg indien
je een start gestuurd hebt te bespreken.
Er ligt een wens om te kijken naar dit proces, echter is dat niet passend binnen een minor
release dus niet voor 2022.
Door deze discussie is echter wel de vraag naar boven gekomen: is het wenselijk deze
reden in de release 2022 toe te voegen als we op termijn naar dit proces gaan kijken?
De SRG was verdeeld over het wel of niet invoeren van deze extra reden als dit voor een
relatief korte periode is (bv. 1 of 2 jaar). Daarom is dit uitgevraagd aan de deelnemers
van de RG in deze bijeenkomst. Zie hiervoor de enquête op de volgende dia.
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De meerderheid van de aanwezige deelnemers is akkoord met het aanpassen van de
redenen stopzorg.
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Op de vraag of de reden ‘Einde toewijzing, levering o.b.v. nieuwe toewijzing’ toegevoegd
moet worden ondanks de wens om in een toekomstige release het proces rondom starten stop zorg opnieuw te onderzoeken, geven 8 deelnemers aan dat de reden niet
toegevoegd moet worden. Hiervan vertegenwoordigen 5 de zorgaanbieder en 3 de
gemeente. Zij vinden dat er geen toegevoegde waarde is of dat verder onderzoek
afgewacht moet worden. Mondeling geeft een deelnemer aan dat de software zodanig is
ingericht dat er een automatisch stopbericht wordt verzonden als de levering op de
toewijzing stopt en verder gaat op een nieuwe toewijzing. Het toevoegen van deze reden
heeft impact hierop.
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Tien deelnemers geven aan dat de reden wel toegevoegd moet worden. Hiervan
vertegenwoordigen 5 de zorgaanbieder en 5 de gemeente. Zij vinden dat dit zorgt voor
eenduidigheid en dat de impact beperkt is.
Een deelnemer geeft mondeling aan dat er goed onderzoek moet worden gedaan naar
deze redenen.
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De subtitels die hier benoemd staan, verwijzen naar de probleemdefinities die onderzocht
worden voor het onderwerp Declareren:
- Interne bevindingen
- Teruggeven aanvullende informatie
- Afkeuren o.b.v. contractafspraken
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Interne bevindingen ten behoeve van declareren
Met de invoer van release 3.0 is geconstateerd dat er nog wat zaken in het
informatiemodel niet helemaal juist, eenduidig en volledig gedefinieerd/gespecificeerd
zijn.
Gerelateerde regels
Er liggen diverse regels ten grondslag aan dit probleem:
Regel
Omschrijving
OP302
De aanbieder declareert een zorg- of ondersteuningsproduct dat aansluit
bij de toewijzing.
IV085
Wanneer kan een creditering van een declaratie verzonden worden?
IV087
Hoe wordt een declaratie-antwoordbericht opgesteld?
Omdat het hier gaat over verduidelijking van het informatiemodel en toevoegen van extra
controles/afspraken, zal dit onderdeel niet uitgewerkt worden in scenario’s. Er wordt een
voorstel gedaan voor de formulering van de regels.
De volgende issues zijn daarover vastgelegd:
Verduidelijking
BI-1547 eenduidig gebruik van termen afkeuren en afwijzen binnen het informatiemodel
–
IV085: afwijzen wordt vervangen door afkeuren
–
IV087: afwijzing wordt vervangen door afkeur
BI-1570 herformuleren OP302: De aanbieder declareert een zorg- of
ondersteuningsproduct dat aansluit bij de toewijzing.
In de documentatie tekst bij OP 302 staat nu een stukje toegevoegd zodat de regel niet
alleen zegt dat het product in de declaratie moet passen bij de toewijzing maar ook dat
het te declareren volume passend moet zijn bij de toewijzing.
Deze bedrijfsregel wordt in de technische regels TR321, TR322, TR369 uitgewerkt.
TR321, TR322 gaat over de omvang van de toewijzing, dit staat niet beschreven in de
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Titel van de OP. Er zal een aanvullende OP gemaakt worden, waarin de afdichting van de
omvang wordt gespecificeerd.
BI-1572 Verduidelijken gebruik eenheid in declaratie bij Aspecifieke en/of Generieke
toewijzing
BI-1624 Verduidelijken IV087
Extra controles/afspraken binnen het declaratiebericht
BI-1494 Technisch afdwingen dat productperiode gelijk is aan declaratieperiode of
toewijzingsperiode
Voor de uitwerking van dit issue worden de volgende (technische) regels gedefinieerd:
–
De Einddatum in de Productperiode valt in dezelfde maand en jaar als de begindatum
in de Productperiode, waardoor er geen productperiodes over meerdere maanden
ingediend kunnen worden.
–
Indien de begindatum van de toewijzing > begindatum van de betreffende maand,
dan is de begindatum van de productperiode gelijk aan de begindatum van de
toewijzing, anders is de begindatum van de productperiode gelijk aan de eerste dag
van de betreffende maand.
–
Inden de einddatum van de toewijzing < einddatum van de betreffende maand, dan
is de einddatum van de productperiode gelijk aan de einddatum van de toewijzing,
anders is de einddatum van de productperiode gelijk aan de laatste dag van de
betreffende maand.
–
Wijzigen definitie in de begrippenlijst.
BI-1514 Regels voor gebruik eenheden in declaratie bij aspecifieke en generieke
toewijzingen toevoegen
Nadere analyse leert ons, dat het niet mogelijk/wenselijk is om regels toe te voegen om
declaratie op basis van aspecifieke/generieke toewijzing in te perken. De belangrijkste
reden hiervoor betreft de situatie dat we ook rekening moeten houden met LTA
toewijzingen en Hulpmiddel toewijzingen.
BI-1598 Technisch afdwingen dat bij eenheid 83 (euro’s) GeleverdVolume gelijk is aan
IngediendBedrag
Voor de uitwerking van dit issue wordt een technische regel gedefinieerd met de volgende
betekenis:
–
Indien de eenheid in de declaratie gelijk is aan 83 (euro’s), dan is het
GeleverdVolume gelijk aan het IngediendBedrag
Conclusie SRG/Advies aan PRG
De interne bevindingen zoals hier benoemd zijn geen bevindingen die in scenario’s worden
uitgewerkt, maar worden doorgevoerd in de volgende release. Tijdens de 2e SRGB zijn hier
geen aanvullende opmerkingen over gemaakt. Deze bevindingen worden verwerkt in het
volgende informatiemodel.
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Teruggeven aanvullende informatie
Er is vanuit het veld behoefte om naast het afkeuren van een declaratieregel, tevens
aanvullende informatie mee te geven op basis van (aanvullende) afspraken:
Afkeur op Tarief voorzien van het juiste tarief
Bestedingsruimte aanbieder, voorzien van de resterende hoeveelheid bestedingsruimte
Scenario 0: Niets doen
Binnen dit scenario wordt besloten om geen aanvullende informatie terug te geven.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Het is ondanks een retourcode niet altijd duidelijk waarom een prestatieregel is afgekeurd
en dient er buiten het berichtenverkeer om alsnog contact met de gemeente te worden
opgenomen
Impact:
Geen
Scenario 1: Extra mogelijkheid om tarief en resterende bestedingsruimte terug te geven
Afhankelijk van de reden(en) van afkeur kan de bijbehorende aanvullende informatie
(tarief en/of de resterende bestedingsruimte) terug gegeven worden.
Voordeel:
De aanvullende informatie leidt tot minder contact buiten het berichtenverkeer om
Nadeel:
Er wordt functionele informatie verstrekt in het bericht zonder dat je daar op terug kunt
koppelen via een retourbericht.
Impact:
Aanpassen van bericht 325
Nieuwe TR’s voor het vullen van deze aanvullende informatie
Meer functionele informatie inzake afkeur prestatieregel
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Conclusie SRG/Advies aan PRG
Tijdens de 2e SRGB is geconcludeerd dat het wenselijk is om aanvullende informatie terug
te koppelen bij afkeur van een declaratie o.b.v. foutief tarief en/of overschrijding van de
bestedingsruimte. Hoe het bericht er inhoudelijk uit komt te zien maakt voor de SRG niet
uit.
Het is aan het Zorginstituut om hier een keuze in te maken.
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Een ruime meerderheid van de PRG geeft aan het eens te zijn met het advies van de
SRG, ondanks dat er nog wel een discussie wordt gevoerd of de terug te geven informatie
wel onderdeel uit dient te maken van het berichtenverkeer. Met name aan de
zorgaanbieders kant kan het terugkoppelen van deze informatie tot minder contact buiten
het berichtenverkeer om leiden.
De vraag wordt nog gesteld of er ook afgekeurd dient te worden bij een lager tarief dan
afgesproken. Hiervoor wordt verwezen naar de eerste alinea van IV081 ( Hoe moet het
ProductTarief gevuld worden?) waarin staat vermeld dat het tarief altijd het
(contractueel) afgesproken tarief dient te zijn.
N.B.: Tijdens de eerste aanzet om dit issue uit te werken in een technische oplossing
blijkt dat de gewenste oplossing die tevens recht doet aan de gewenste architectuur
principes van iStandaarden meer impact lijkt te hebben dan in eerste instantie gedacht.
Dit zal in de eerstvolgende SRGB Declareren worden besproken.
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Afkeuren op basis van contractafspraken
Er is behoefte om (handmatig) te kunnen afkeuren op andere afspraken dan zijn
vastgelegd in het informatiemodel. Het gaat hier om aanvullende inkoopafspraken. Denk
hierbij aan eerste maand niet declareren, laatste maand wel (bij 1 stuks per maand
toewijzing en halve maand starten). Maar ook de periode na levering waarbinnen een
declaratie ingediend moet worden (bijvoorbeeld binnen 6 maanden na levering).
Scenario 0: Niets doen
Binnen dit scenario wordt besloten om niet de mogelijkheid te bieden een prestatieregel
af te keuren o.b.v. contractafspraken
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Het is niet mogelijk om prestatieregels (handmatig) af te keuren o.b.v.
contractafspraken.
Impact:
Geen
Scenario 1: Mogelijkheid om prestatieregels af te keuren o.b.v. contractafspraken
Tijdens de SRGB zijn een aantal voorbeelden genoemd van situaties waarop aanvullend
gecontroleerd moet kunnen worden. Op dit moment zijn de volgende redenen van afkeur
onderkend:
• Periode van declaratie is verlopen
• Het is niet toegestaan bij een onvolledige maand volledig te declareren
• Er is niet het juiste % bij trajectfinanciering gedeclareerd
Voordeel:
Gemeente kan toetsen tegen aanvullende contractafspraken zoals zijn opgenomen in
contracten
Nadeel:
Aanvullende contractafspraken worden niet uitgewisseld via het berichtenverkeer,

60

waardoor mogelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan.
Er wordt functionele informatie verstrekt in het bericht zonder dat je daar op terug kunt
koppelen via een retourbericht.
Impact:
Afspraken zijn niet altijd geautomatiseerd te controleren. Afkeur zou eventueel handmatig
kunnen, echter is geautomatiseerd wenselijker om variaties te voorkomen.
Aanpassing informatiemodel
Conclusie SRG/Advies aan PRG
Tijdens de 2e SRGB is geconcludeerd dat het wenselijk is om te kunnen afkeuren op
afspraken die zijn vastgelegd in de afsprakenkaart/contracten. De afsprakenkaart bevindt
zich echter nog in een pilot-fase en daarmee is het te vroeg om dit in de komende release
al op te nemen.
Het voorstel was daarom om in deze release een algemene reden te definiëren: Afkeur
o.b.v. contractafspraken. Echter zal zo’n algemene regel weinig toegevoegde waarde
hebben voor een aanbieder en alsnog resulteren in contact buiten het berichtenverkeer
om.
Het uiteindelijke voorstel is derhalve om de komende release alleen af te keuren o.b.v. de
specifieke redenen zoals die bij scenario 1 zijn vermeld zodat een aanbieder specifiek
teruggekoppeld krijgt waarom een declaratie is afgekeurd.
Op een later moment (voor een volgende release) kan dan nogmaals worden onderzocht
welke extra mogelijkheden er eventueel kunnen worden geboden om af te keuren op
andere afspraken.
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Tijdens de PRGB ontstond over dit punt een discussie of dit een geautomatiseerde /
handmatige afkeur betreft.
Gezien de behoefte vanuit het veld en de meerderheid die aangeeft het eens te zijn met
het advies hiervoor een optie op te nemen in het berichtenverkeer, wordt er een
mogelijkheid uitgewerkt om op de drie genoemde redenen uit de analyse een prestatie af
te keuren. Het is aan gemeenten en softwareleveranciers om invulling te geven aan de
keuze voor een geautomatiseerde of handmatige afkeur.
Inzake de discussie over contractdiversiteit wordt benadrukt dat het binnen dit issue
slechts gaat om een drietal redenen waarop een declaratie o.b.v. contractafspraken
afgekeurd mag worden, te weten:
•
•
•

Periode van declaratie is verlopen
Het is niet toegestaan bij een onvolledige maand volledig te declareren
Er is niet het juiste % bij trajectfinanciering gedeclareerd

N.B.: Tijdens de eerste aanzet om dit issue uit te werken in een technische oplossing
(conform het vorige issue inzake afkeur op tarief / bestedingsruimte) blijkt dat de
gewenste oplossing die tevens recht doet aan de gewenste architectuur principes van
iStandaarden meer impact lijkt te hebben dan in eerste instantie gedacht. Dit zal in de
eerstvolgende SRGB Declareren worden besproken.
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Door een deelnemer van de RG is eerder aangegeven dat er veel dubbele declaraties
worden ingediend die nu niet kunnen worden afgekeurd. Er is echter geen (technische)
mogelijkheid om te zien of een declaratie echt dubbel is of dat het een extra declaratie
van hetzelfde product over dezelfde periode betreft: een zogenaamde “opplus”-declaratie.
Momenteel is het namelijk toegestaan om zowel een extra declaratieregel in te dienen als
blijkt dat een eerder ingediende declaratieregel onvolledig was of te kiezen voor het
crediteren van de eerder ingediende prestatie en dan een geheel nieuwe prestatie in te
dienen met de volledige gegevens. In de RG voor releases 3.0 is destijds geen
eenduidigheid gekomen ten aanzien van deze werkwijze. Maar door de vele
misverstanden die hierdoor lijken te ontstaan, hebben we dit nogmaals onderzocht.
Er is daarom een enquête uitgezet onder de deelnemers en agendaleden van de RG.
Hierop hebben 33 personen gereageerd. De verdeling hierin was 55% (gemeente) vs.
45% (aanbieder).
Op deze slide wordt aangegeven of de respondent het een goede oplossing vindt, om af
te dwingen dat een productperiode eerst gecrediteerd moet worden alvorens er een
nieuwe debet wordt ingediend. Het merendeel van de respondenten is het daar mee
eens.
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Aan de deelnemers aan de PRGB is voorgelegd of zij het inderdaad een goed idee vinden
om in het informatiemodel op te nemen dat bij een correctie (ook als het opplussen is)
van een eerder ingediende prestatie, deze prestatie altijd eerst moet worden gecrediteerd
om vervolgens (eventueel in hetzelfde bericht) een nieuwe prestatie voor dat product en
die periode in te dienen.
Een ruime meerderheid is voor het voorstel om af te dwingen dat bij correcties op
declaraties altijd eerst de voorgaande prestaties worden gecrediteerd waarna de juiste
omvang opnieuw wordt gedeclareerd.
De vraag wordt nog wel gesteld of dit voor kleinere aanbieders niet eerder een
verzwaring van de administratieve last is. Hierop zal worden teruggekomen in de
eerstvolgende SRGB Declareren.
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Tijdens de bijeenkomst hebben we de deelnemers gevraagd verbeteringen aan te geven
voor Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland.
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Scenario’s
Hieronder de uitwerking van de verschillende scenario’s.
0. Niets doen
Dit scenario houdt in dat we geen aanpassingen in het informatiemodel voor dit
onderdeel doorvoeren.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Ervaren administratieve lasten blijven bestaan
De bestaande werkwijzen blijven in gebruik
Het uitwisselen van informatie buiten het berichtenverkeer om is gevoelig voor
datalekken
Systeemvervuiling blijft bestaan
Impact:
Geen
Risico:
Als het teruggeven van een opdracht niet gestandaardiseerd wordt, ontstaan er mogelijk
nog meer onjuiste of administratief lastenverzwarende werkwijzen.
Aandachtspunt:
Er zou een aanbeveling aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein gedaan kunnen worden
om dit onderwerp op procesniveau op te pakken.
1. Toevoegen antwoordbericht op de toewijzing met retourbericht
Dit scenario houdt in dat er een nieuw berichtenpaar wordt opgenomen in het
informatiemodel. Met het antwoordbericht op de toewijzing geeft de zorgaanbieder de
opdracht terug met daarbij een reden. Het retourbericht is enkel een technische
ontvangstbevestiging van het antwoordbericht.
Voordeel:
Verlichting van de administratieve last
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Een veilige manier om de opdracht terug te geven
Minder vervuiling van de systemen door toewijzingen waarop geen zorg geleverd gaat
worden. Dit is wel afhankelijk van of de gemeente de toewijzing intrekt.
Nadeel:
Een nieuw berichtenpaar heeft veel impact, zowel technisch als functioneel
Impact:
Een nieuw berichtenpaar toevoegen met specificaties
Nieuwe regels
Nieuwe codelijst
Casuïstiek: toevoegen casus Teruggeven opdracht
Risico:
Als er alsnog veelvuldig contact buiten het berichtenverkeer nodig is, staat de effectiviteit
van het bericht mogelijk niet in verhouding met de impact van de wijziging.
Aandachtspunt:
Dit scenario past niet binnen een minor release
Er is aandacht nodig voor een tijdige en juiste implementatie op procesniveau bij
gemeentes die regionaal ingericht zijn.
N.B. Er is door het Zorginstituut een oplossingsrichting bekeken waarin het mogelijk wordt
gemaakt de opdracht terug te geven met het stopbericht. Echter is deze niet als scenario
opgenomen om de volgende redenen.
- Uitgangspunt van het berichtverkeer is dat een bericht één procesgang ondersteunt.
Hiervan afwijken zorgt voor een onduidelijke betekenis van een bericht.
- Het dubbel gebruiken van het stopbericht zou er toe leiden dat de regels rondom dit
bericht aanzienlijk complexer zouden worden; alleen op die wijze kunnen de verschillende
interpretaties van het bericht van elkaar onderscheiden worden.
- Het stopbericht is een zuiver regiebericht. Het gebruik als bericht om een opdracht af te
wijzen, leidt tot een mogelijke vermenging van regie- en rechtmatigheidsaspecten in een
bericht.
- Als onderdeel van de ondersteuning van de oplegging eigen bijdrage als onderdeel van de
Wmo zullen (naar het zich laat aanzien) de definities van de betekenis van de
regieberichten aangescherpt worden. Deze aanscherping staat haaks op het toevoegen van
een extra betekenis aan het gebruik van het Stopbericht.
Conclusie SRG / Advies aan PRG
Hieronder ziet u de het advies dat we samen in de 2e SRGB Opdracht teruggeven hebben
opgesteld en dat voorgelegd is aan de PRG in de derde bijeenkomst.
In de 2e SRGB is geconcludeerd dat scenario 1 genoeg waarde heeft om door te voeren.
Echter, de impact van dit scenario wordt te groot bevonden voor een minor release.
Daarbij zou dit scenario te snel volgen op release 3.0. De deelnemers willen ruim de tijd
hebben om ervaring op te doen met de nieuwe (antwoord)berichten van release 3.0
voordat er een nieuw berichtenpaar in gebruik wordt genomen. Tot slot is geconcludeerd
dat de tijd genomen moet worden om scenario 1 goed uit te werken, zowel technisch als
op procesniveau.
Het uiteindelijke advies is scenario 0 voor de release van 2022, waarbij scenario 1 verder
wordt uitgewerkt voor een latere release.
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Alle aanwezige deelnemers van de PRGB zijn het eens met scenario 0 voor release 2022
en het uitwerken van scenario 1 voor een latere release.
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De subtitels die hier benoemd staan, verwijzen naar de probleemdefinities die onderzocht
worden voor het onderwerp VOW:
• Andere / nieuwe waarden RedenVerzoek in 317 bericht
• Een vrije tekstveld / opmerkingen veld toevoegen in het VOW bericht
• Verwijzer opnemen in VOW-bericht (317)
• Andere / nieuwe waarden RedenAfwijzingVerzoek in 319 bericht
• Vrije tekstveld voor toelichting in 319
• Regels formuleren die afdwingen dat ook in VOW niet iets aangevraagd kan worden
wat niet in de 301 kan worden toegewezen
• Ondersteuning vanuit het ZIN bij het gebruik van het VOW bericht
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Andere / nieuwe waarden RedenVerzoek in 317 bericht
Er is vanuit het veld behoefte om bij de doorontwikkeling nog eens goed naar de
verschillende redenen te kijken om deze eventueel te verduidelijken, aan te passen of uit
te breiden.
Vanuit de PRG zijn onderstaande redenen aangedragen:
Reden
• Afschalen zorg
• (Tijdelijk) Opschalen / ophogen zorg
• Zwaardere zorg/ondersteuningsbehoefte cliënt
• Lichtere zorg/ondersteuningsbehoefte cliënt
• Verlengen van de zorg
• Wijziging gezinssituatie
• Wijziging woonsituatie
• Nieuwe verwijzing wettelijk verwijzer
• Samenvoegen toewijzingen
Scenario 0 Niets doen:
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
De informatie omtrent de reden van het wijzigingsverzoek blijft beperkt en vrij algemeen
waardoor onnodig contact (zoals een nadere motivatie van het wijzigingsverzoek) buiten
het berichtenverkeer om soms noodzakelijk blijft
Impact:
Geen
Scenario 1 Extra redenen verzoek om wijziging toevoegen aan “RedenVerzoek” met
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behoud van de huidige waarden:
Voordeel:
Reden van het VOW kan specifieker worden gecommuniceerd richting een gemeente
waardoor er minder contact buiten het berichtenverkeer om noodzakelijk is en een verzoek
sneller door een gemeente kan worden afgehandeld.
Nadeel:
Geen, zolang het aantal keuzes overzichtelijk blijft
Impact:
Uitbreiden “Redenverzoek” binnen het informatiemodel
Scenario 2 Nieuwe redenen verzoek om wijziging toevoegen aan “RedenVerzoek” ter
vervanging van de huidige waarden:
Voordeel:
Reden van het VOW kan specifieker worden gecommuniceerd richting een gemeente
waardoor er minder contact buiten het berichtenverkeer om noodzakelijk is en een verzoek
sneller door een gemeente kan worden afgehandeld
Nadeel:
De vervallen codes zijn wel gebruikt tijdens het berichtenverkeer ten tijden van versie 3.0
Impact:
Wijzigen “Redenverzoek” binnen het informatiemodel
Nagaan hoe er omgegaan dient te worden met de vervallen codes die ten tijden van versie
3.0 zijn gebruikt
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Er is geen behoefte is om het VOW bericht (317) in de aankomend release aan te passen.
De redenen hiervoor zijn:
•
•

•
•

Het VOW bericht wordt momenteel nog te weinig gebruikt in het veld waardoor er te
weinig praktijkervaring is om over dit punt een goed beargumenteerd voorstel te doen;
De SRG verwacht dat er ondanks eventuele nieuwe/ andere mogelijke waarden voor
“Redenverzoek” contact buiten het berichtenverkeer om tussen gemeente en
zorgaanbieder noodzakelijk blijft bij het indienen van een VOW (zoals bijv. een gesprek
tussen gemeenten, cliënt en aanbieder). Hierdoor is er weinig toegevoegde waarde van
deze nieuwe redenen;
Het opnemen van een vrij tekstveld levert verschillende (juridische) risico’s op m.b.t.
privacygevoelige en zorginhoudelijke informatie die je niet via het berichtenverkeer mag
versturen.
Doordat het VOW bericht in het veld nog te weinig wordt gebruikt kan de toegevoegde
waarde / noodzaak inzake het opnemen van verwijzer aan het VOW bericht niet worden
aangegeven.
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Een vrij tekstveld / opmerkingenveld toevoegen in het VOW-bericht
Het wel / niet opnemen van een vrij tekstveld in het VOW bericht dient afgewogen te
worden tegen het gekozen alternatief om de redenen waarom een verzoek wordt
ingediend al dan niet uit te breiden alsmede het niveau waarop dit eventueel plaats vindt.
Als besloten wordt om de redenen wijziging niet aan te passen kan een vrij tekstveld
eventueel handig zijn. Indien er voor wordt gekozen om per gewenste wijziging aan te
kunnen geven wat de reden van deze wijziging is kan dit het opnemen van een vrij
tekstveld overbodig maken.
Scenario 0 Niets doen:
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Geen ongestructureerde data in het bericht
Geen medische of privacy gevoelige informatie die met het bericht wordt meegezonden
Nadeel:
Onnodig contact buiten het berichtenverkeer om blijft (soms) noodzakelijk omdat een
gemeente meer info wil ontvangen inzake het wijzigingsverzoek
Impact:
Geen
Scenario 1 Opnemen van één vrij tekstveld per bericht:
Voordeel:
Er is minder (geen?) contact nodig buiten het berichtenverkeer om teneinde een VOW
goed / af te keuren
Nadeel:
Ongestructureerde informatie zorgt er voor dat een bericht niet automatisch is te
verwerken, maar altijd zal moeten worden bekeken
Mogelijk dat medische of privacy gevoelige informatie met het bericht wordt
meegezonden
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Impact:
Toevoegen van een vrij tekstveld aan de berichtklasse “Verzoek”
Scenario 2 Opnemen van één vrij tekstveld per te wijzigen en nieuw product:
Voordeel:
Er is minder (geen?) contact nodig buiten het berichtenverkeer om teneinde een VOW goed
/ af te keuren
Je kunt per gewenste wijziging onderbouwen waarom dat noodzakelijk is (van toepassing
indien er meerdere wijzigingen aangevraagd worden)
Nadeel:
Ongestructureerde informatie zorgt er voor dat een bericht niet automatisch is te
verwerken, maar altijd zal moeten worden bekeken
Mogelijk dat medische of privacy gevoelige informatie met het bericht wordt meegezonden
Impact:
Toevoegen van een vrij tekstveld aan de berichtklassen “TeWijzigenProduct” en
“NieuwProduct”
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Er is geen behoefte om het VOW bericht (317) in de aankomend release aan te passen.
De redenen hiervoor zijn:
• Het VOW bericht wordt momenteel nog te weinig gebruikt in het veld waardoor er te
weinig praktijkervaring is om over dit punt een goed beargumenteerd voorstel te doen;
• De SRG verwacht dat er ondanks eventuele nieuwe/ andere mogelijke waarden voor
“Redenverzoek” contact buiten het berichtenverkeer om tussen gemeente en
zorgaanbieder noodzakelijk blijft bij het indienen van een VOW (zoals bijv. een gesprek
tussen gemeenten, cliënt en aanbieder). Hierdoor is er weinig toegevoegde waarde van
deze nieuwe redenen;
• Het opnemen van een vrij tekstveld levert verschillende (juridische) risico’s op m.b.t.
privacygevoelige en zorginhoudelijke informatie die je niet via het berichtenverkeer mag
versturen.
• Doordat het VOW bericht in het veld nog te weinig wordt gebruikt kan de toegevoegde
waarde / noodzaak inzake het opnemen van verwijzer aan het VOW bericht niet worden
aangegeven.
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Verwijzer opnemen in het VOW-bericht
Binnen de SRG is reeds geconstateerd dat de verwijzer o.b.v. het toewijzingsnummer in
essentie bekend zou moeten zijn bij de gemeente die het VOW bericht ontvangt.
In dat kader zou er sprake zijn van afleidbare gegevens in het VOW bericht en wordt het
probleem verlegd van de gemeente (die de verwijzer moet opzoeken na ontvangst van
een VOW) naar de zorgaanbieder (die de verwijzer moet opzoeken bij het vullen van een
VOW)
Bij de afweging zal ook stil gestaan moeten worden dat dit ten allen tijden een optioneel
veld gaat worden omdat niet iedere toewijzing een verwijzer zal hebben. Als je zaken
echter optioneel maakt kun je dus een situatie creëren waarbij dit veld niet gevuld wordt
ook al is er een verwijzer bekend.
Oftewel: je kunt het niet afdwingen om dit consequent te vullen waarmee de
mogelijkheid bestaat dat de oplossing niet bijdraagt aan de ingediende wens.
Scenario 0 Niets doen:
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Geen “overbodige” (afleidbare) gegevens in het VOW bericht
Nadeel:
Gemeente zal op een andere manier moeten bepalen of er sprake is van een verwijzer en
zo ja wie dat is
Impact:
Geen
Scenario 1 Opnemen van de verwijzer in het VOW bericht:
Voordeel:
Ontvangende partij (gemeente) beschikt over de verwijzer daar waar van toepassing
Nadeel:
VOW bericht moet worden aangepast
Het betreft informatie die ook af te leiden is o.b.v. toewijzingsnummer
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Verzendende partij dient verwijzer “op te zoeken” teneinde deze in het bericht op te nemen
Impact:
Toevoegen van verwijzer aan TeWijzigenProduct (en evt. OngewijzigdProduct)
Conclusie SRG/Advies aan PRG ten aanzien van alle voorgaande problemen:
Er is geen behoefte om het VOW bericht (317) in de aankomende release aan te passen.
De redenen hiervoor zijn:
• Het VOW bericht wordt momenteel nog te weinig gebruikt in het veld, waardoor er te
weinig praktijkervaring is om over dit punt een goed beargumenteerd voorstel te doen;
• De SRG verwacht dat er ondanks eventuele nieuwe/andere mogelijke waarden voor
“Redenverzoek” contact buiten het berichtenverkeer om tussen gemeente en
zorgaanbieder noodzakelijk blijft bij het indienen van een VOW (zoals bijv. een gesprek
tussen gemeenten, cliënt en aanbieder). Hierdoor is er weinig toegevoegde waarde van
deze nieuwe redenen;
• Het opnemen van een vrij tekstveld levert verschillende (juridische) risico’s op m.b.t.
privacygevoelige en zorginhoudelijke informatie die je niet via het berichtenverkeer mag
versturen.
• Doordat het VOW bericht in het veld nog te weinig wordt gebruikt kan de toegevoegde
waarde / noodzaak inzake het opnemen van verwijzer aan het VOW bericht niet worden
aangegeven.
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Bijna alle deelnemers zijn het eens om het VOW bericht de komende release niet aan te
passen.
Er is 1 deelnemer die toch graag een vrij tekstveld had gezien, zowel bij de VOT als de
VOW. De wens van deze deelnemer zal worden genoteerd en voor een latere release
worden onderzocht, aangezien de behoefte mogelijk tot een andere (betere) oplossing
kan leiden.
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Andere / nieuwe waarden RedenAfwijzingVerzoek in Antwoordbericht
Er is vanuit het veld behoefte om bij de doorontwikkeling nog eens goed naar de
verschillende redenen te kijken om deze eventueel te verduidelijken, aan te passen of uit
te breiden.
Vanuit de PRG zijn onderstaande redenen aangedragen:
• Gemeente is verwijzer
• Onjuist product/omvang/frequentie
• Tandemoverleg ontbreekt
• Al eerder een toewijzing via een VOT / VOW aangevraagd
Scenario 0 Niets doen:
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Onnodig contact buiten het berichtenverkeer om blijft soms noodzakelijk
Impact:
Geen
Scenario 1 Extra redenen verzoek om wijziging toevoegen aan “RedenVerzoek” met
behoud van de huidige waarden:
Voordeel:
Reden waarom een VOW / product in VOT wordt afgewezen kan specifieker worden
gecommuniceerd richting een gemeente waardoor er minder contact buiten het
berichtenverkeer om noodzakelijk is en een verzoek sneller door een gemeente kan
worden afgehandeld
Nadeel:
Geen, zolang het aantal keuzes overzichtelijk blijft
Impact:
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Uitbreiden “RedenAfwijzingVerzoek” binnen het informatiemodel
Conclusie SRG/Advies aan PRG
Tijdens de 2e SRGB is geconcludeerd dat er op dit moment geen behoefte is om het
antwoordbericht (319) in de aankomend release aan te passen.
De redenen hiervoor zijn:
Het antwoordbericht kan een reactie zijn om een VOW af te wijzen. Op dit moment wordt
er in het veld nog te weinig gebruik gemaakt van het VOW bericht en is er te weinig
praktijkervaring om over dit punt een goed beargumenteerd voorstel te doen. (Het
probleem met de redenen afwijzing zit voornamelijk bij het afwijzen van een VOW en
minder/niet bij het afwijzen van een VOT waar het antwoordbericht eveneens wordt
gebruikt);
Advies aan de PRG is om dit punt niet verder uit te werken (scenario 0).
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Vrij tekstveld voor toelichting in 319
Het wel / niet opnemen van een vrij tekstveld in het antwoordbericht dient afgewogen te
worden tegen het gekozen alternatief om de redenen waarom een verzoek / product
wordt afgewezen uit te breiden.
Als besloten wordt om de redenen waarom een verzoek wordt afgewezen niet aan te
passen kan een vrij tekstveld eventueel handig zijn. Indien er voor wordt gekozen om de
redenen waarom een verzoek / product wordt afgewezen uit te breiden kan dit het
opnemen van een vrij tekstveld overbodig maken.
Scenario 0 Niets doen:
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Geen ongestructureerde data in het bericht
Geen medische of privacy gevoelige informatie die met het bericht wordt meegezonden
Nadeel:
Onnodig contact buiten het berichtenverkeer om blijft (soms) noodzakelijk omdat een
gemeente meer info wil ontvangen inzake het wijzigingsverzoek
Impact:
Geen
Scenario 1 Opnemen van een vrij tekstveld:
Voordeel:
Er is minder (geen?) contact nodig buiten het berichtenverkeer om teneinde na te vragen
waarom een verzoek / product precies is afgekeurd
Nadeel:
Ongestructureerde informatie zorgt er voor dat een bericht niet automatisch is te
verwerken, maar altijd zal moeten worden bekeken
Er is een kans dat er (per ongeluk) medische of privacy gevoelige informatie met het
bericht wordt meegezonden
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Impact:
Toevoegen van een vrij tekstveld aan de berichtklasse “Antwoord”
Conclusie SRG/Advies aan PRG
Tijdens de SRG is geconcludeerd dat er op dit moment er geen behoefte is om het
antwoordbericht (319) in de aankomend release aan te passen (zie ook conclusie in
paragraaf 3.2).
Daarnaast levert het opnemen van een vrij tekstveld verschillende (juridische) risico’s op
m.b.t. privacygevoelige en zorginhoudelijke informatie die je niet via het berichtenverkeer
mag versturen.
Advies aan de PRG is om dit punt niet verder uit te werken (scenario 0).
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Bijna alle deelnemers vinden dat er op dit moment geen behoefte is om het
antwoordbericht (319) in de aankomende release aan te passen.
De redenen hiervoor zijn:
•

•

Het antwoordbericht kan een reactie zijn om een VOW af te wijzen. Op dit moment
wordt er in het veld nog te weinig gebruik gemaakt van het VOW bericht en is er te
weinig praktijkervaring om over dit punt een goed beargumenteerd voorstel te doen.
(Het probleem met de redenen afwijzing zit voornamelijk bij het afwijzen van een VOW
en minder/niet bij het afwijzen van een VOT waar het antwoordbericht eveneens wordt
gebruikt);
Het opnemen van een vrij tekstveld levert verschillende (juridische) risico’s op m.b.t.
privacygevoelige en zorginhoudelijke informatie die je liever niet via het
berichtenverkeer mag verstuurd.
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Er ontbreken nog een aantal regels op het VOW-bericht, waardoor theoretisch iets kan
worden aangevraagd dat niet kan worden toegewezen. Dit zal in de komende release
worden rechtgetrokken door regels toe te voegen op het VOW-bericht, zodat deze
aansluiten bij het toewijzingsbericht.
Vanuit het veld bereiken ons diverse berichten dat de implementatie en het gebruik van
het van het VOW bericht op diverse praktische problemen stuit. Naast een technische
reden blijkt ook dat het VOW bericht niet altijd past binnen het proces tussen aanbieder
en gemeente om een wijziging aan te vragen.
Het voorstel vanuit ZIN is om de komende tijd het (deel)proces inzake het indienen van
een wijzigingsverzoek nader uit te werken, waarbij we tevens aandacht zullen besteden
aan de inrichting van de back- en frontoffice. Hiermee brengen we in kaart op welke
manier het VOW bericht (beter) kan worden gebruikt binnen dit proces.
Hiervoor zal het ZIN enkele gemeentes / aanbieders gaan benaderen in de voorbereiding
op de eerstvolgende SRGB VOW.
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De subtitels die hier benoemd staan, verwijzen naar de probleemdefinities die onderzocht
worden voor het onderwerp iEb:
• Interne bevindingen
• Start- en stop op één dag
• Scenario’s start en stop
• Volgorde van verwerking
• Scenario’s: volgorde
• Casuïstiek
• Aanlevering door meerdere gemeentes
• Tijdelijke stop
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Interne bevindingen ten behoeve van declareren
Met de invoer van release 1.0 is geconstateerd dat er her en der nog wat zaken in het
informatiemodel niet helemaal juist, eenduidig en volledig gedefinieerd/gespecificeerd
zijn.
Dit is een overzicht van de gerelateerde issues.
Conclusie SRG/Advies aan PRG
De interne bevindingen zoals hier benoemd zijn geen bevindingen die in scenario’s
worden uitgewerkt, maar worden doorgevoerd in de volgende release. Tijdens de 2e
SRGB zijn hier geen aanvullende opmerkingen over gemaakt. Deze bevindingen worden
verwerkt in het volgende informatiemodel.
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BI-1616 Start en stopdatum op dezelfde dag (iEb)
Het CAK geeft aan in de praktijk te zien dat veel start- en stopberichten met dezelfde
datum binnenkomen. Het lijkt erop dat hier de werkwijze van de iWmo301 wordt
gehanteerd ipv de werkwijze status aanlevering (zoals het model voorschrijft). Om
onduidelijkheid te voorkomen, is de wens om dergelijke situaties af te vangen met regels.
Scenario(s):
Scenario 0: Niets doen
Dit scenario geeft aan dat er geen wijziging wordt doorgevoerd op het bestaande model.
Gemeenten zijn op de hoogte dat het niet wenselijk is om op deze manier een stop
eigenbijdrage te sturen. Het CAK informeert gemeenten dat dit geen wenselijke situatie
is.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Incidenteel kunnen fouten ontstaan.
CAK blijft gemeenten informeren dat het geen wenselijke situatie is.
Foute werkwijze kan worden gehandhaafd door gemeente
Impact:
Geen
Scenario 1: IV008 toevoegen aan het iEb model.
In dit scenario wordt ter verduidelijking IV008 zoals opgenomen in iWmo/iJw toegevoegd
aan iEB, zodat iedereen goed op de hoogte is van de werking van Status Aanlevering.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Helderheid voor het veld hoe om te gaan met correctie.
Nadeel:
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Onjuiste invoer wordt wel functioneel afgekeurd (middels een IV), maar niet met
technische regels ondersteund.
Impact:
Gemeenten en Softwareleveranciers moeten proces en software nakijken op basis van
gewenste werkwijze in IV008.
Scenario 2: Technische regel om 1-dags-iEb technisch af te keuren
In dit scenario wordt een technische regel gemaakt, waarbij het CAK dergelijke berichten
bij aanlevering kunnen afkeuren.
Voordeel:
Minder onduidelijkheid bij het CAK over ontvangen berichten.
Nadeel:
Verbiedt een in basis toegestaan scenario.
Impact:
Technische regel opstellen.
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Op basis van de discussie in de SRG is het advies om scenario 1 te gaan uitvoeren.
Ééndags toekenningen kunnen voorkomen daarom is een technische regel niet wenselijk.
D.m.v. extra verduidelijking het informatiemodel moet helderder zijn op welke manier een
intrekking aangeleverd moet worden met statusaanlevering 3. Indien een startbericht ten
onrechte is verzonden, moet deze worden ingetrokken met een statusaanlevering 3 (ipv op
dezelfde dag een stop te sturen.)

90

Alle deelnemers aan de PRGB zijn het eens met scenario 1 ‘IV008’ toevoegen aan het
informatiemodel.
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Het blijkt dat er behoefte is aan een oplossing voor “Het achteraf melden of corrigeren
van een afgesloten periode waarvoor nog een EB verschuldigd is”.
Het kan zijn dat er voor een cliënt in het verleden een afgesloten periode bestaat waarbij
een Eigen Bijdrage verschuldigd is. Dit is met de huidige berichten en
berichtensystematiek niet goed op te lossen. In de huidige berichtsystematiek leiden dit
soort aanleveringen initieel vanuit het startbericht tot een Eb-oplegging tot de
dagtekening van het bericht. Wanneer daarna het stopbericht wordt gestuurd leidt dit tot
een creditering voor de teveel opgelegde eigen bijdrage. Deze incorrecte uitingen aan de
cliënt zijn ongewenst.
N.B.: In de tekst zijn de woorden ‘of corrigeren’ toegevoegd, want dat was niet duidelijk
uit de eerdere tekst.
Scenario’s
Hieronder zijn scenario’s verder uitgewerkt om te kunnen beoordelen wat de impact van
het scenario is. De volgende scenario’s zijn verder uitgewerkt:
0. Niets doen
1. Zowel de start als stop datum opnemen in 1 (nieuw) bericht
2. CAK past proces voor het verwerken van berichten aan
Scenario 0: Niets doen
Dit scenario geeft aan dat er geen wijziging wordt doorgevoerd op het bestaande model.
Na opstartproblemen tijdens de initiële aanlevering zijn er verwerkingen niet goed
gegaan, maar dat had te maken met de implementatie. Bij een reguliere aanlevering
(happy flow), kunnen problemen in de terugwerkende kracht situaties niet ontstaan.
Voordeel:
Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel:
Incidenteel kunnen fouten ontstaan.
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Impact:
Geen
Scenario 1: Zowel de start als stop datum opnemen in 1 (nieuw) (herstel)bericht.
In dit scenario wordt voor de gevallen waarbij er achteraf een afgesloten periode
aangemeld moet worden bij het CAK een nieuw bericht geïntroduceerd met zowel een
begin als een einddatum, waarbij het voor het CAK direct zichtbaar is dat de oplegging van
eigenbijdrage niet tot en met de huidige maand dient plaats te vinden. Inclusief een status
aanlevering voor het intrekken van een eerdere onterecht opgelegde EB.
Voordeel:
Geen onterechte oplegging voor een periode t/m vandaag
Nadeel:
Nieuw berichtenpaar
Impact:
Nieuwe bericht, waarin zowel begin als einddatum wordt opgenomen voor het TWK/Herstel
proces. Nieuwe regels
Scenario 2: Het CAK past haar proces voor het verwerken van start- en stopberichten aan
In dit scenario wordt het verwerkingsproces bij het CAK zodanig aangepast dat de volgorde
van verwerking niet langer in het geding komt. Dat betekent een aanpassing in de
architectuur waarbij afgestapt wordt van het principe van Straight Through Processing
(STP).
Voordeel:
Geen onterechte oplegging voor een periode t/m vandaag
Nadeel:
Vereist wijziging in de architectuur van het CAK.
Impact:
Geen voor gemeentes, grote technische impact bij het CAK, weinig impact op de standaard
Scenario 3: Start- en einddatum in één bericht opnemen voor alle situaties
Naar aanleiding van een opmerking in de SRG is er nog een derde scenario geopperd. In
dit scenario wordt er nog maar één bericht gebruikt waarin de mogelijkheid bestaat om
zowel een start- als een einddatum mee te geven. NB. Dit scenario moet nog op impact
onderzocht moeten worden!
Voordeel:
Eén bericht voor alle situaties
Nadeel:
De standaard wijzigt ook voor alle reguliere afhandeling
Impact:
Grote impact voor alle ketenpartijen
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Vanuit de discussie in de SRG is de conclusie dat scenario 1 het gewenste scenario is.
Vanuit dit scenario lijkt directe verwerking mogelijk en dit leidt niet tot onterechte of
verwarrende communicatie en opleggingen/terugtrekkingen van de eigen bijdrage. Alle
mogelijke situaties zullen worden uitgewerkt o.b.v. dit scenario, zodat blijkt of dit
inderdaad de juiste oplossing is.
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Bijna alle deelnemers aan de PRGB zijn het eens met scenario 1 ‘Start- en stopdatum in
één bericht’.
N.B.: De (softwareleveranciers van) aanbieders hebben niet meegedaan met de enquêtes
op dit onderdeel, omdat deze wijzigingen alleen de gemeenten en hun
softwareleveranciers en het CAK raken.
Tijdens het gebruik van iEb hebben we gemerkt dat er veel correcties achteraf
doorgevoerd worden. Op dit moment leiden dergelijke mutaties tot veel “onnodige”
uitingen vanuit het CAK.
Als een abonnementstarief met terugwerkende kracht opgelegd moet worden, zal na het
indienen van een start, een oplegging tot en met de lopende maand worden uitgevoerd,
waarna er een creditering gedaan moet worden, indien aansluitend door de gemeente
een stop wordt gestuurd. Het is daarom wenselijker om in dergelijke gevallen zowel een
start als stop in 1 bericht op te nemen, hierdoor is het CAK direct op de hoogte van de
juiste situatie.
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BI-1723 Vervolmaken informatiemodel iEb
In het huidige informatiemodel zijn nog geen processen opgenomen en ook nog geen
casuïstiek. Er is gebleken vanuit de reacties uit het veld dat hier wel behoefte aan is.
Daarom is het voorstel om zowel de processen als een aantal specifieke
casuïstieksituaties op te nemen in het informatiemodel.
Starten en Stoppen zonder kostprijsbijdrage
In deze casus wordt beschreven hoe een gemeente het Start- en StopBericht aan de cak
dient aan te leveren aan de hand van een cliënt met meerdere voorzieningen zonder
kostprijsbijdrage. Daarnaast wordt besproken hoe een onterecht StopBericht wordt
ingetrokken zodat de eigen bijdrage doorloopt.
Starten en Stoppen met kostprijsbijdrage
In deze casus wordt beschreven hoe een gemeente het Start- en StopBericht aan de cak
dient aan te leveren aan de hand van een cliënt met meerdere voorzieningen met
kostprijsbijdrage.
Starten en Stoppen met én zonder kostprijsbijdrage
In deze casus wordt beschreven hoe een gemeente de Start- en StopBerichten aan de
cak dient aan te leveren aan de hand van een cliënt met meerdere voorzieningen met en
zonder kostprijsbijdrage.
Aanleveren correcties d.m.v. de status aanlevering (code 2)
In deze casus wordt besproken hoe een incorrecte aanlevering voor de start van de eigen
bijdrage binnen de iEb gecorrigeerd dient te worden.
Pauzeren van de eigen bijdrage voor een cliënt die het abonnementstarief betaalt
In deze casus wordt besproken op welke manier het abonnementstarief gepauzeerd kan
worden.
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Intrekken van de oplegging van de eigen bijdrage
In deze casus wordt besproken op welke manier een eerder opgelegde eigen bijdrage kan
worden ingetrokken.
Vanuit de PRGB zijn geen aanvullingen gekomen op bovenstaande casussen. Mocht iemand
nog aanvullingen hebben, laat dit dan weten door contact op te nemen met onze
servicedesk.

95

BI-1613 Terugkoppelen functionele uitval/afkeur (nu retourcode 0001)(iEb)
Verschillende berichten worden op dit moment door het CAK beantwoord met een
retourcode 0001 terwijl er geen sprake is van technische afkeur. Foutcode 0001 is
bedoeld voor technische afkeur. Daarmee is de wens deze redenen van afkeur met aparte
foutcodes terug te koppelen zodat voor gemeenten gelijk duidelijk is waarom het bericht
is afgekeurd.
De technische regels welke zijn gedefinieerd zijn geen functionele redenen, maar
technische redenen. De systematiek van het berichtenverkeer is zo dat een bericht niet
op basis van functionele redenen kan worden afgekeurd (lees er bestaan geen functionele
retourcodes). De belangrijkste reden hiervoor is dat de ontvangende partij dezelfde
informatie moet hebben als de zendende partij om dezelfde controle te kunnen doen.
Indien dat niet het geval is, kan een bericht niet worden afgekeurd.
Het probleem voor de dubbele aanlevering van BSN’s binnen de gemeente is al nader
uitgewerkt in BI-1309. In deze melding richten we ons op het proces hoe er gewerkt
moet worden als er 2 gemeenten hetzelfde BSN aanleveren.
Behoefte:
Op dit moment wordt bij de aanlevering van een client door twee afzonderlijke
gemeentes, het bericht van de tweede gemeente afgekeurd. Dat is niet wenselijk.
Er is onvoldoende duidelijk hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn in deze situatie.
Deze vraag is neergelegd bij VWS.
In de huidige situatie wordt het StartBericht van een tweede gemeente die een cliënt
aanlevert voor het abonnementstarief afgekeurd bij het CAK. Deze situatie is niet volgens
de standaard en daarom ongewenst.
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
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VWS gaat een overleg plannen waarbij de gehele keten wordt aangesloten om gezamenlijk
tot duidelijke afspraken te komen over informatiebehoeftes én verantwoordelijkheden van
alle partijen in de keten.
Daarnaast gaat het CAK gaat onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst een
tweede StartBericht van een andere gemeente dat binnen komt niet langer af te keuren en
wel te verwerken. Als vervolgens de eerst opgelegde eigen bijdrage gestopt wordt, dan
wordt automatisch de later opgelegde eigen bijdrage actueel. Ook andere mogelijkheden
worden nog onderzocht.
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Alle deelnemers zijn het eens met het advies van de SRG om VWS dit nader te laten
uitzoeken.
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BI-1641 Tijdelijke stop binnen iEb mogelijk maken zonder direct een klant af te
sluiten
Het is op dit moment niet mogelijk om de eigen bijdrage te pauzeren. Zeker ten tijde van
corona komt het nog wel eens voor dat een cliënt buiten zijn/haar schuld om geen zorg
ontvangt en dus ook geen eigenbijdrage wil betalen.
Tijdelijke stop is een begrip in het Eigenbijdrage proces dat nog nader uitgewerkt moet
worden. Hierover is nog geen wetgeving vastgesteld. Het is voor een gemeente mogelijk
om een eigenbijdrage stop te zetten. De cliënt ontvangt hiervan geen bericht. Op het
moment dat de eigenbijdrage inning wordt hervat, ontvangt de cliënt een startbrief. Dit
leidt tot verwarring en vragen bij de cliënt, omdat de beschikking vanuit het CAK geen
onderscheid maakt (/kan maken) tussen een tijdelijke stop en start van de EB en een
reguliere.
Conclusie SRG/Advies aan PRG:
Zolang de wetgeving niet duidelijk is omtrent het formaliseren van de mogelijkheid tot
het tijdelijk stoppen van de eigen bijdrage, worden er geen wijzigingen in het
informatiemodel doorgevoerd om een tijdelijke stop mogelijk te maken.
Wel gaat het CAK onderzoeken of het aantal uitingen naar een cliënt beperkt kan worden
door bijvoorbeeld geen nieuwe startbeschikking te versturen als binnen een gedefinieerde
periode (bv 6 maanden) een nieuw startbericht volgt op een stopbericht.
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Alle deelnemers zijn het eens met het advies van de SRG.
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Beschermd wonen
I.v.m. de uitgestelde wetgeving, zijn de taken en verantwoordelijkheden in relatie tot
Beschermd Wonen nog niet volledig helder. Om die reden zijn er een aantal aannames in
dit voorstel gedaan. Hierdoor is het vooralsnog onmogelijk gebleken om degelijke
scenario’s op te stellen in deze analyse.
Er is een project Beschermd Wonen. Een belangrijke stap daarin is de
‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen, wat inhoudt dat niet alleen de
centrumgemeenten maar alle gemeenten deze taak moeten gaan uitvoeren. De
commissie Dannenberg geeft aan dat dit zal leiden tot meer inzet op preventie en meer
gevarieerde lokale voorzieningen (zoals ambulante ondersteuning) voor inwoners.
Belangrijkste onderdeel van de wetswijziging is het woonplaatsbeginsel (wpb). Nu is het
plaatsingsadres vaak de aanleverende gemeente, dat wordt (vergelijkbaar met jeugd) de
woonplaats voorafgaand aan het beschermd wonen. Wpb: gemeente waar cliënt vandaan
komt blijft verantwoordelijk. Dit in tegenstelling tot het huidige proces vanuit het
abonnementstarief Wmo waarbij in het geval van een verhuizing van een cliënt normaal
gesproken de nieuwe gemeente de afdracht krijgt toegewezen.
Als gevolg van de voorgenomen wetswijziging is besloten aanlevering alleen plaats te
laten vinden door gemeenten via berichtenverkeer en niet vanuit zorgaanbieders.
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Voorbeeld:
Conditie CD088: Als RedenAfwijzingVerzoek ongelijk is aan 8 (Woonplaatsbeginsel), dan
leeg laten. Dit moet een Technische Regel worden, want deze controleert tegen gegevens
buiten de berichtklasse.
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Voorbeeld:
Invulinstructie IV030: Welke toewijzing is het meest recent? Dit is in iWlz invulinstructie
IV013. Dus IV030 zal worden omgenummerd naar IV013.
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Hoe gaan we verder na deze 3e plenaire bijeenkomst?
- Uiterlijk in week 16 mailen en publiceren we de terugkoppeling van deze 3e
bijeenkomst.
- In diezelfde week starten we met de 3e bijeenkomsten van de Subgroepen. Daar
werken we het gekozen scenario verder uit ter voorbereiding op de benodigde
aanpassingen in de specificaties. Voor een aantal onderwerpen zullen we mogelijk
meer bijeenkomsten moeten organiseren, omdat daar nog meer voor moet worden
uitgezocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Bescherm wonen in iEb.
- Uiterlijk 11 mei zullen alle stukken voor de 4e plenaire bijeenkomst aan de deelnemers
en agendaleden zijn verstuurd. Ook nu gaan we er weer van uit dat iedereen deze
stukken doorneemt voordat de plenaire bijeenkomst plaatsvindt. Uiteraard doen we
ons best om (een deel van) de stukken al eerder te versturen, zodat iedereen meer
tijd heeft voor de voorbereiding.
- Op dinsdag 18 mei is de 4e plenaire bijeenkomst. Daar zullen we de inhoud en
implementatie (planning en wijze) met de deelnemers bespreken en geeft de
Referentiegroep hun advies ten aanzien van deze onderwerpen. Daarna stellen wij een
advies op voor de Stuurgroep i-Sociaal domein die uiteindelijk de beslissing neemt ten
aanzien van de releases voor 2022.
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Net als na de 1e en 2e bijeenkomst hebben we ook na deze 3e bijeenkomst vragen gesteld
over de bijeenkomst zelf.
Indien er deelnemers zijn die nog iets aan ons willen teruggeven ten aanzien van de
bijeenkomst, is dat uiteraard altijd mogelijk. Neem dan contact met ons op via
info@istandaarden.nl. De resultaten van de enquête staan op de volgende dia’s. Zaken
die we in de volgende sessie kunnen verbeteren, zullen we daarin meteen proberen door
te voeren. Andere zaken zullen worden genoteerd en in een later stadium worden
beoordeeld en verwerkt.
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