Titel: AZR 3.2 live
Publicatie: 2014-01-05
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/azr-32-live
Afbeeldingen:
6 januari 2014 – Op 1 januari is AZR 3.2 in gebruik genomen. Dit betekent dat alle
landelijke partijen werken met de nieuwe release van AZR.
6 januari 2014 – Op 1 januari is AZR 3.2 in gebruik genomen. Dit betekent dat alle
landelijke partijen werken met de nieuwe release van AZR.
Zorgaanbieders hebben tot 1 april de tijd om deze release te implementeren en kunnen tot die tijd
gebruikmaken van de conversiemodule van het CVZ.
Vertraging door opstartproblemen opgelost
Bij de opstart van de nieuwe release zijn er de eerste dagen onverhoopt wat problemen geweest bij
het gebruik van de validatieservice en conversiemodule. Dit heeft geleid tot vertraging in het
berichtenverkeer omdat het voor zorgaanbieders niet altijd mogelijk was om binnen de gestelde
termijnen retourberichten en MAZ- en MUT-berichten te versturen. Het CVZ heeft zorgkantoren
gevraagd coulant om te gaan met de ontstane vertraging. De problemen met de validatieservice en
conversiemodule zijn inmiddels opgelost.

Titel: Ontwikkeling Release 1 januari 2015
Publicatie: 2014-02-13
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-release-1-januari-2015
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Impressie%20tweede%20bijeenkomst%20referentiegroep.jpg
12 februari 2014 – Op 1 januari 2015 treedt zoals het er nu naar uit ziet de Wet langdurige
zorg (Wlz) in werking. Om deze wet per 1 januari 2015 te ondersteunen met een
informatievoorziening die aansluit op de voorgenomen veranderingen, werkt het CVZ de
komende maanden aan de ontwikkeling van de nieuwe release.
12 februari 2014 – Op 1 januari 2015 treedt zoals het er nu naar uit ziet de Wet langdurige
zorg (Wlz) in werking. Om deze wet per 1 januari 2015 te ondersteunen met een
informatievoorziening die aansluit op de voorgenomen veranderingen, werkt het CVZ de
komende maanden aan de ontwikkeling van de nieuwe release.
De release wordt integraal benaderd waarbij breed naar de standaarden in de Wlz en de Wmo
wordt gekeken. De integrale benadering houdt in dat gekeken wordt naar de effecten van de
wijzigingen op de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.

Eerste bijeenkomsten van start
De wetgeving is nog niet definitief, maar op basis van de huidige teksten en in nauwe
samenwerking met de beleidsmakers bij VWS en de NZa is inmiddels met de ontwikkeling
begonnen. Dit is ook nodig gezien de doorlooptijd van een release. De inhoud van deze release
wordt ontwikkeld met alle betrokken ketenpartners. Hiervoor organiseert het CVZ vier
bijeenkomsten waaraan deskundigen vanuit de ketenpartners deelnemen. Deze deskundigen zijn
vertegenwoordigd in de Referentiegroep.

Titel: CVZ heet vanaf 1 april 2014 Zorginstituut Nederland
Publicatie: 2014-02-24
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/cvz-vanaf-1-april-2014-zorginstituut-nederland
Afbeeldingen:
25 februari 2014 – De naamswijziging is het gevolg van een uitbreiding van ons takenpakket.
De nieuwe taken zijn het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg en het adviseren
over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.
25 februari 2014 – De naamswijziging is het gevolg van een uitbreiding van ons takenpakket.
De nieuwe taken zijn het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg en het adviseren
over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.
Wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten zorg
Op dinsdag 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wijziging
Wet cliëntenrechten zorg. Deze wet formaliseert de situatie waarin een aantal bestaande taken en
verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg efficiënter dan nu vorm gegeven kunnen
worden.
Werken aan permanente verbetering
Daarmee wordt het makkelijker om te werken aan een permanente verbetering van de
cliëntgerichtheid, kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg. Het voorstel werd op 5 februari
2013 al aangenomen door de Tweede Kamer.

Titel: XML als primaire taal in AZR uitgesteld
Publicatie: 2014-04-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/xml-als-primaire-taal-azr-uitgesteld
Afbeeldingen:
4 april 2014 – In de Stuurgroep AZR van eind maart is besloten de primaire taal in AZR
met ingang van 1 juli aanstaande niet te wijzigen.
4 april 2014 – In de Stuurgroep AZR van eind maart is besloten de primaire taal in AZR
met ingang van 1 juli aanstaande niet te wijzigen.
Eind 2013 is in de Stuurgroep AZR het besluit genomen om in AZR XML als primaire taal te
benoemen. Dit besluit zou de eerste stap zijn bij het uitfaseren van de EI-berichten.
Implementatieroute
Voor de implementatie van dit besluit heeft Zorginstituut Nederland met de ketenpartners gekeken
hoe deze implementatie vormgegeven kan worden. Om partijen de gelegenheid te geven geleidelijk
de benodigde aanpassingen in de eigen releaseplanning op te nemen, is gekozen om aan Vecozo te
vragen of het VSP de bestaande XML-conversieservice van Zorginstituut Nederland, of een
andere conversiefunctionaliteit kan inpassen.
Alternatieve overgangsdatum
In gesprekken met Vecozo is duidelijk geworden dat de beoogde oplossing niet voor 1 juli in de
ontwikkelagenda voor het VSP van Vecozo ingepast kan worden. In gesprekken met de keten en
Vecozo wordt gekeken naar de alternatieve overgangsdatum. Zodra hierover meer duidelijkheid is
wordt daarover via het Zorgregistratie Portaal over gecommuniceerd.

Titel: Functionele standaard Wmo-berichten vastgesteld
Publicatie: 2014-04-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/functionele-standaard-wmo-berichten-vastgesteld
Afbeeldingen:
18 april 2014 – Op 10 april heeft de stuurgroep i-HLZ de functionele standaard voor het
elektronische berichtenverkeer in de nieuwe Wmo vastgesteld. Met deze standaard worden
de bestaande specificaties in de AWBZ optimaal hergebruikt. In de stuurgroep i-HLZ zijn
VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, VGN, CAK, CIZ en Zorginstituut
Nederland vertegenwoordigd.
18 april 2014 – Op 10 april heeft de stuurgroep i-HLZ de functionele standaard voor het
elektronische berichtenverkeer in de nieuwe Wmo vastgesteld. Met deze standaard worden
de bestaande specificaties in de AWBZ optimaal hergebruikt. In de stuurgroep i-HLZ zijn
VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, VGN, CAK, CIZ en Zorginstituut
Nederland vertegenwoordigd.
Totstandkoming in samenwerking
De standaard is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten, aanbieders,
softwareleveranciers, zorgkantoren en beheerorganisaties. De vaststelling markeert een belangrijke
stap in het ondersteunen van de transitie naar de nieuwe Wmo. De Wmo-standaard wordt niet
verplicht gesteld, maar het belang van standaardisatie wordt wel door alle partijen binnen de Wmo
onderschreven.
Technische uitwerking volgt
De specificaties gaan over berichten voor het toewijzen en declareren van ondersteuning.
Daarnaast zijn ook berichten over de aanvang, beëindiging, mutatie en wachtlijststatus
opgenomen. De komende weken werken Zorginstituut Nederland en Vektis aan de technische
uitwerking, die uiterlijk eind mei gepubliceerd zal worden. Rond 1 juli wordt de volledig
uitgewerkte standaard vastgesteld. Tot die tijd kan nog correctief onderhoud aan de berichten
plaatsvinden; functionele wijzigingen worden niet meer verwacht.
Implementatie en beheer
In opdracht van het ministerie van VWS neemt Zorginstituut Nederland, in samenwerking met
Vektis voor de declaratiestandaard, het beheer en de implementatie van de ontwikkelde
informatiestandaard op zich. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij technische en
inhoudelijke definities die breder in het zorgdomein worden gebruikt.
Om de standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke informatie en ondersteuning
nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard, organiseert Zorginstituut
Nederland in samenwerking met VWS en Vektis in april en mei bijeenkomsten met een
vertegenwoordiging van alle betrokken ketenpartijen. Deze vertegenwoordiging noemen we
Referentiegroep Wmo. Deze groep bestaat uit een deskundigen die vanuit het bredere perspectief
kijken naar het gebruik en de implementatie van de Wmo-standaard. In de referentiegroep zijn
zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis,
VWS en Zorginstituut Nederland vertegenwoordigd.
Naast deze bijeenkomsten wordt samen met KING ook een toets gedaan op het gebruik van de
standaarden in de Living Labs VISD en de relatie met het daar op te stellen programma van eisen.
Input daaruit landt vervolgens in het beheerproces van de standaarden bij Zorginstituut Nederland
en Vektis.
Ondersteuning
In de komende maanden werken we aan een aanbod rond infrastructuur, testfaciliteiten, een
helpdesk en communicatiemiddelen. Daarmee wordt het gebruik van de Wmo-berichten minimaal
voor de duur van transitieperiode ondersteund. Op www.zorgregistratie.nl worden de specificaties
en de uitwerking van het aanbod gepubliceerd.

Titel: Besluitvorming release 1 januari 2015 – iWlz 1.0
Publicatie: 2014-04-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/besluitvorming-release-1-januari-2015-iwlz-10
Afbeeldingen:
29 april 2014 – Eind maart heeft de Stuurgroep AZR een besluit genomen over de inhoud
van de release voor de Wlz van 1 januari 2015. Deze release wordt iWlz 1.0 genoemd. Voor
de ontwikkeling van deze release is integraal gekeken naar de effecten van de wijzigingen op
de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.
29 april 2014 – Eind maart heeft de Stuurgroep AZR een besluit genomen over de inhoud
van de release voor de Wlz van 1 januari 2015. Deze release wordt iWlz 1.0 genoemd. Voor
de ontwikkeling van deze release is integraal gekeken naar de effecten van de wijzigingen op
de verschillende standaarden die binnen de domeinen worden gebruikt.
Conclusie Stuurgroep
In nauwe samenwerking met VWS en alle ketenpartners heeft Zorginstituut Nederland
uitgangspunten vastgesteld op die onderdelen van de wet die nog niet helemaal duidelijk zijn voor
de uitvoering. Op basis van die uitgangspunten trekt de Stuurgroep de conclusie dat de
aanpassingen in de informatievoorziening minimaal zijn. Onder voorbehoud van grote wijzigingen
in de wettekst en invoering van de Wlz conform planning, is implementatie van iWlz 1.0 per 1
januari a.s. volgens de Stuurgroep haalbaar.
Inhoud release samengevat
• Er zijn vooralsnog minimale wijzigingen voorzien in bestaande AZR processen met de
invoering Wlz. De processen in de Wlz wijken niet veel af van de AWBZ.
• Er zijn geen grote structurele wijzigingen voorzien aan de berichtstandaarden. In
samenspraak met VWS en de keten is bijvoorbeeld als uitgangspunt genomen dat de taal in
de keten per 1 januari 2015 niet wordt gewijzigd.
• Er is beperkte verandering in gegevenselementen (zoals mogelijk leveringsvorm in bericht
aan CAK) aan de orde.
• Er volgen naar verwachting enkele nieuwe en aangepaste regels en afspraken om kwaliteit
van informatie te waarborgen. Als voorbeeld: de functie persoonlijke verzorging komt niet
meer op een indicatiebesluit voor. Ander voorbeeld is het aanpassen van regels rondom de
geldigheidsduur van indicaties.
• Er is klein onderhoud (met geen of zeer beperkte impact) voorzien.
Referentiegroep
De inhoud van de release is ontwikkeld met alle betrokken ketenpartners. Hiervoor heeft
Zorginstituut Nederland bijeenkomsten georganiseerd waaraan deskundigen vanuit de keten
hebben deelgenomen. Deze deskundigen zijn vertegenwoordigd in de zogeheten Referentiegroep.
In de referentiegroep stonden de processen en de daaruit volgende functionele wijzigingen
centraal. Aansluitend op Referentiegroep organiseert Zorginstituut Nederland een aantal
bijeenkomsten met een technische referentiegroep. Hierin worden de berichtstandaarden
besproken waarin de functionele wijzigingen zijn uitgewerkt.
Nieuwe informatiestromen
Met de invoering van de Wlz zijn tevens een aantal nieuwe informatiestromen voorzien. Deze
informatiestromen zijn per 1 januari 2015 nog geen onderdeel van iWlz1.0. De informatiestromen
die worden voorzien, vinden plaats tussen deze partijen:
• CIZ - CAK
• CIZ - Gemeenten
• ZK - CAK* (gebruikmaken van bestaande CA317/CA319)
• SVB - CAK*
• ZK - Zorgverzekeraar

• ZK - SVB
* Stroom t.b.v. oplegging eigen bijdrage voor PGB. Wie deze informatie stuurt aan het CAK is
afhankelijk van moment dat EB bij PGB start (dit is nog punt van discussie binnen VWS).
Aandachtspunten iWlz 1.0
Als aandachtspunt voor de uitwerking van de standaarden en de implementatie van iWlz 1.0
vraagt de Stuurgroep AZR het vervolg van het wetgevingstraject Wlz scherp in de gaten te houden
om eventuele wijzigingen (in overleg met de keten) tijdig nog in technische implicaties te kunnen
vertalen. De Stuurgroep vraagt daarnaast om het mogelijk ‘klein onderhoud’ beperkt te houden
zodat die niet alsnog grotere impact veroorzaakt.

Titel: Referentiegroep Wmo van start
Publicatie: 2014-04-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/referentiegroep-wmo-van-start
Afbeeldingen:
29 april 2014 – Op woensdag 23 april heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de
Referentiegroep Wmo. Zorginstituut Nederland organiseert deze bijeenkomsten om de door
de Stuurgroep iHLZ vastgestelde standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke
informatie en ondersteuning nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard.
29 april 2014 – Op woensdag 23 april heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de
Referentiegroep Wmo. Zorginstituut Nederland organiseert deze bijeenkomsten om de door
de Stuurgroep iHLZ vastgestelde standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke
informatie en ondersteuning nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard.
De referentiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten,
softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut
Nederland.
iWmo-standaard
De iWmo-standaard is ontwikkeld om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen
bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. De iWmo-standaard sluit zoveel mogelijk aan
bij hoe het nu gaat in de AWBZ waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de huidige kennis
en systemen. VWS is daarnaast gestart met een handreiking voor het gebruik van de standaard in
het gemeentelijke proces.
Inhoud eerste bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst is geschetst hoe de iWmo-standaard tot stand is gekomen en is een
toelichting gegeven op de taken van Zorginstituut Nederland in de breedte en in het bijzonder
rondom het beheer van standaarden.
Geen standaardproces, wel hetzelfde type informatieoverdracht
Ongeacht van de precieze processen die gemeenten kiezen voor toewijzing van
maatwerkvoorziening zullen er een aantal informatieoverdrachten zijn die vaak plaats zullen
vinden tussen gemeente en zorgaanbieder: ‘ga aan de slag voor de burger’, ‘ik ben begonnen’, ‘ik
ben klaar’ en ‘ik wil betaald worden’. Deze informatie-uitwisseling wordt ondersteund door de
iWmo-standaard. Overigens werd opgemerkt dat dit ook voor de jeugdzorg geldt en dat het voor
aanbieders en gemeenten van belang is dat de standaarden overeenkomen. De VNG doet
momenteel onderzoek naar het hergebruik van de huidige declaratiesystematiek voor deze zorg
door gemeenten vanaf 1 januari.
Simulatie gebruik iWmo-berichten
De referentiegroep is in drie subgroepen uiteengegaan om het berichtenverkeer in de Wmo nader
te analyseren aan de hand van een casus. De deelnemers vonden het een waardevolle ervaring om
vanuit de verschillende perspectieven de informatie-uitwisseling te benaderen. In de subgroepen is
gesproken over de minimale gewenste gegevensuitwisseling op de verschillende momenten in het
proces. Daarbij kwamen ook aanbevelingen en afspraken rond de inrichting en het gebruik van de
standaardberichten aan bod. Zo werd ook het belang van een productenlijst om de gewenste
ondersteuning voor de burger door te geven of te verantwoorden benadrukt.
Planning
De technische uitwerking van de standaarden wordt rond 1 juni gepubliceerd op www.platformizo.nl. De definitieve specificaties volgen op 1 juli en zijn dan beschikbaar op het nieuwe
informatieportaal van Zorginstituut Nederland: www.istandaarden.nl, voorheen zorgregistratie.nl.
De ondersteunende validatiemodule om berichten te testen komt beschikbaar in augustus 2014.
Zie ook het nieuwsbericht van 18 april 2014: Functionele standaard Wmo-berichten vastgesteld.

Titel: Ontwikkeling iWmo-standaard in afrondende fase
Publicatie: 2014-05-26
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ontwikkeling-iwmo-standaard-afrondende-fase
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Foto bijeenkomst
iWmo 27 mei.jpg
27 mei 2014 – De iWmo-referentiegroep is gisteren voor de derde en laatste keer
bijeengekomen. De vertegenwoordigers – zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers,
zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland – hebben
de conceptstandaard aangescherpt. Daarnaast ging het over de ondersteuning die nodig is
om met de iWmo-standaard te kunnen gaan werken.
27 mei 2014 – De iWmo-referentiegroep is gisteren voor de derde en laatste keer
bijeengekomen. De vertegenwoordigers – zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers,
zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland – hebben
de conceptstandaard aangescherpt. Daarnaast ging het over de ondersteuning die nodig is
om met de iWmo-standaard te kunnen gaan werken.
Gemeenten beleidsvrijheid, iWmo ondersteunt
Organisator van de bijeenkomst Zorginstituut Nederland heeft in opdracht van het ministerie van
VWS het beheer van iWmo op zich genomen. In de eerste week van juni worden de uitgewerkte
conceptspecificaties gepubliceerd. In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen straks
informatie uit over de zorgproducten en -diensten die worden geleverd. Het uitgangspunt is dat
gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. iWmo heeft puur een
ondersteunend karakter.
Productcodetabel met landelijke categorieën
Codetabellen helpen de informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Uit de referentiegroep kwam
naar voren dat iedereen belang heeft bij een standaardcodetabel, maar dat het niet beperkend mag
werken op de vrijheid van gemeenten om lokaal nieuwe producten en diensten te definiëren. De
referentiegroep heeft afgesproken dat een productcodetabel wordt opgesteld met een aantal
landelijk vastgestelde productcategorieën, waaronder gemeenten productcodes kunnen definiëren.
In de specificaties vindt u de uitwerking hiervan terug. In overleg met de VNG wordt de
samenhang tussen de productcategorieën en de lijsten voor financiële verantwoording vanuit de
gemeenten bekeken.
Servicedesk, testmodule en XML-conversie
Zorginstituut Nederland biedt graag de helpende hand bij iWmo. Inmiddels is een servicedesk
ingericht die te bereiken is via info@zorgregistratie.nl. In augustus wordt een testmodule
opgeleverd waarin gebruikers in alle ketenpartijen hun Wmo-berichten kunnen valideren. Ook
komt er een XML-conversieservice en schrijft het ministerie van VWS een handreiking die het
gebruik van de standaard in het gemeentelijk proces toelicht.
Wmo-kennisportaal en overlegstructuur
Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking
met alle partijen een Wmo-kennisportaal ontwikkeld. Net als voor het beheer van de AWBZstandaarden wordt een overlegstructuur ingericht om de voortgang te bewaken en afstemming met
de ketenpartners te organiseren.
Over iWmo
iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te
ondersteunen bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. Om de iWmo-standaard aan te
laten sluiten bij de AWBZ-werkwijze, worden kennis en ervaringen zo veel mogelijk gedeeld.

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWmo 1.0
Publicatie: 2014-06-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwmo-10
Afbeeldingen:
2 juni 2014 – Vandaag heeft Zorginstituut Nederland het BEP-model met de
conceptspecificaties voor de iWmo-standaard gepubliceerd.
2 juni 2014 – Vandaag heeft Zorginstituut Nederland het BEP-model met de
conceptspecificaties voor de iWmo-standaard gepubliceerd.
De specificaties van het declaratiebericht zijn voorlopig alleen nog te vinden op de website
van Vektis, maar krijgen later ook een plaats in het model. Komende weken kunnen ketenpartners
de specificaties reviewen.
iWmo in aantocht
In de eerste week van juli worden de definitieve specificaties gepubliceerd in het BEP-model
Wmo op www.istandaarden.nl. Dan wordt tegelijkertijd het declaratiebericht opgenomen. Om het
gebruik van iWmo in het gemeentelijk proces toe te lichten, komt in juli een uitgebreide
handreiking vanuit het ministerie van VWS beschikbaar.
Specificaties beoordelen
De specificaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de keten. Vorige week zijn, in
de laatste van drie bijeenkomsten van de iWmo-referentiegroep, de openstaande punten uit de
standaard besproken. Wij nodigen u van harte uit om de specificaties te reviewen. U kunt tot
uiterlijk 15 juni uw bevindingen op de conceptspecificaties en uw opmerkingen over de
declaratieberichtspecificaties doorgeven aan Zorginstituut Nederland.
Welke berichten zijn opgenomen in de iWmo-standaard?
Hieronder staat per Wmo-bericht welk AWBZ-bericht, uit AZR 3.2, daarvoor de basis vormt.
Berichtcode
WMO301
WMO302
WMO303
WMO304
WMO305
WMO306
WMO307
WMO308
WMO309
WMO310
WMO311
WMO312
WMO313
WMO314

Naam
Basis-AWBZ-bericht
Wmo-Toewijzing
AW33
Wmo-Toewijzing-Retour
AW34
Wmo-Declaratie
AW319
Wmo-Declaratie-Retour
AW320
Wmo-AanvangOndersteuning
AW35
Wmo-AanvangOndersteuning-Retour
AW36
Wmo-BeëindigingMutatieOndersteuning
AW39
Wmo-BeëindigingMutatieOndersteuning-Retour AW310
Wmo-Wachtlijst
AW317
Wmo-Wachtlijst-Retour
AW318
Wmo-Indicatie
IO31
Wmo-Indicatie-Retour
IO32
Wmo-AanvraagIndicatie
IO35
Wmo-AanvraagIndicatie-Retour
IO36

Voor de berichten WMO301 t/m WMO308 wordt implementatie-ondersteuning geboden. Voor
WMO309 t/m WMO314 worden vanuit het project iWmo en Zorginstituut Nederland alleen de
berichtspecificaties zelf opgeleverd. In de pdf 'Overzicht mutaties Wmo-berichten versus AWBZberichten' worden de belangrijkste wijzigingen en verschillen tussen Wmo- en AWBZ-berichten
verder uitgediept.
Servicedesk, testmodule en XML-conversie
Zorginstituut Nederland biedt graag de helpende hand bij iWmo. Inmiddels is een servicedesk
ingericht die te bereiken is via info@zorgregistratie.nl. In augustus wordt een testmodule
opgeleverd waarin gebruikers in alle ketenpartijen hun Wmo-berichten kunnen valideren. Ook
komt er een XML-conversieservice. De testmodule en de conversieservice hebben betrekking op
WMO301 t/m WMO308.
Wmo-kennisportaal en overlegstructuur
Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking
met alle partijen een Wmo-kennisportaal ontwikkeld. Net als voor het beheer van de AWBZstandaarden wordt een overlegstructuur ingericht om de voortgang te bewaken en afstemming met
de ketenpartners te organiseren.
Over iWmo
iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te
ondersteunen bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo 2015. Om de iWmo-standaard aan te
laten sluiten bij de AWBZ-werkwijze, worden kennis en ervaringen zo veel mogelijk gedeeld.
Bovendien schrijft het ministerie van VWS een handreiking die het gebruik van de standaard in
het gemeentelijk proces toelicht.

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.0
Publicatie: 2014-06-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-10
Afbeeldingen:
4 juni 2014 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de iWlz 1.0-release die op 1 januari wordt geïmplementeerd. Deze
release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de Wet langdurige zorg die op dit
moment wordt voorbereid. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle
ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep AZR.
4 juni 2014 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de iWlz 1.0-release die op 1 januari wordt geïmplementeerd. Deze
release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de Wet langdurige zorg die op dit
moment wordt voorbereid. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle
ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep AZR.
De release voor 1 januari 2015 is integraal benaderd waarbij breed naar de standaarden in de
langdurige zorg en de Wmo is gekeken. Het BEP-model met specificaties voor de iWmo 1.0release is op 2 juni gepubliceerd. Via deze link gaat u naar het BEP-model Wlz.
Review specificaties
Wij nodigen u van harte uit om de specificaties te reviewen. U kunt tot uiterlijk 15 juni aanstaande
eventuele bevindingen op de conceptspecificaties doorgeven aan Zorginstituut Nederland via
info@zorgregistratie.nl. Op deze website houden wij u op de hoogte van de bevindingen. In de
eerste week van juli worden de definitieve specificaties gepubliceerd op www.istandaarden.nl. Op
dat moment volgt ook meer informatie over het bijbehorende implementatietraject.
Eerste bevindingen bij deze publicatie
1. IO31: In het sluitrecord van het IO31-bericht is de nummering van de rubrieken niet
aansluitend. Rubrieknummer 9910 ontbreekt. De nummering van de rubrieken 9911 t/m
9915 moet gewijzigd worden in 9910 t/m 9914.
2. In het IO32-bericht is rubriek 9910 wel aanwezig, maar zonder betekenis; de rubriek moet
verwijderd worden en de nummering moet aangepast worden conform heenbericht (IO31).
3. In het INDICATIEBESLUITRECORD (08) is de rubriek EINDDATUM (0811)
Conditioneel; dit moet Optioneel zijn.
4. AW317: In de AW317 is rubriek 2706 (VPT) niet verwijderd, terwijl er wel een nieuwe
rubriek LEVERINGSVORM is toegevoegd die de rubriek VPT vervangt.
5. 2706 (VPT) moet alsnog verwijderd worden.

Titel: Definitieve specificaties iWlz 1.0 gepubliceerd
Publicatie: 2014-06-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwlz-10-gepubliceerd
Afbeeldingen:

lz 1.0 wordt op 1 januari 2015 geïmplementeerd. Het is de opvo
AZR 3.2, en het ondersteunt vanaf die datum de informatievoorziening in de langdurige
zorg. Aan de specificaties is met alle betrokken partijen hard gewerkt, zodat we vandaag
volgens planning de definitieve versie in het BEP-model Wlz op kunnen leveren.
1 juli 2014 – iWlz 1.0 wordt op 1 januari 2015 geïmplementeerd. Het is de opvolger van
AZR 3.2, en het ondersteunt vanaf die datum de informatievoorziening in de langdurige
zorg. Aan de specificaties is met alle betrokken partijen hard gewerkt, zodat we vandaag
volgens planning de definitieve versie in het BEP-model Wlz op kunnen leveren.
Zorginstituut Nederland bedankt alle betrokkenen voor de inzet en deskundigheid bij de vertaling
van het nieuwe beleid naar functionele wijzigingen en technische specificaties. Met de hele keten
samen werken aan standaardisatie draagt bij aan snelle en efficiënte zorgverlening.
Wlz is nog een voorstel
De Wet langdurige zorg (Wlz) wacht nog op goedkeuring van het parlement. De behandeling van
de wet vindt plaats na het zomerreces van de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS is met de
betrokkenen nagegaan welke vorm de langdurige zorg moet krijgen als de Wlz onverhoopt niet op
1 januari 2015 in werking kan treden.
Inkrimping AWBZ
Mocht het zover komen, dan wordt de AWBZ na 1 januari 2015 tijdelijk, en in versmalde vorm,
voortgezet. Die inkrimping is gebaseerd op het uitgangspunt van staatssecretaris Van Rijn dat de
Wmo 2015, de Jeugdwet en de wijziging van het Besluit zorgverzekering wél op 1 januari 2015
ingaan. In november wordt hier duidelijkheid over verwacht. Zie ook 'Kamerbrief van 27 juni
2014'.
Specificaties voorbereid op beide situaties
Voor de specificaties en bouw van iWlz 1.0 maakt dit geen verschil: de specificaties die vandaag
gepubliceerd zijn, ondersteunen de voorgenomen wijzigingen in de Wlz, maar passen evengoed bij
een versmalde AWBZ.
Let op: correcties in het BEP-model
Op een aantal plekken in de berichtspecificaties is een fout geconstateerd in de nummering van de
rubrieken. De rubrieken zelf en de betreffende records zijn correct wat betreft volgorde, lengte etc.
Alleen de nummering van de rubrieken is verkeerd, deze wordt in een volgende publicatie
aangepast zodat de rubrieken opeenvolgend genummerd zijn.
Het gaat om de volgende records:
In het SLUITRECORD ontbreekt rubriek 9910 in de berichten AW33, ZK33, IO35 en IO36;
In het CLIENTRECORD ontbreekt rubriek 0204 in de berichten AW35, AW36, CA317, CA318,
CA319, CA320, ZK35 en ZK36;
In het MUTATIE FUNCTIERECORD ontbreekt rubriek 0614 in de berichten CA319 en CA320;
In het FUNCTIERECORD (geleverd) ontbreekt rubriek 0714 in de berichten CA317 en CA318.
Conversiemodule in uitloopperiode
Vanaf 1 januari 2015 werkt de hele keten met iWlz 1.0. Mocht er nog sprake zijn van AWBZwetgeving, dan hanteren we toch de term iWlz 1.0. Voor zorgaanbieders is een uitloopperiode van
drie maanden voorzien, tot 1 april 2015. In deze periode kunnen zij gebruikmaken van de
conversiemodule die Zorginstituut Nederland ontwikkelt.

Voortgang en planning 2014
Zorginstituut Nederland monitort de voortgang van de implementatie van iWlz 1.0 bij de
landelijke ketenpartners. Om iWlz te ondersteunen, stelt Zorginstituut Nederland een validatie- en
conversiemodule en een XML-conversieservice beschikbaar.
tober w software bij ketenpartijen
stroom AWBZ
gustus
alidatiemodule en -service beschikbaar (Zorginstituut)
tember
-conversieservice beschikbaar
tober - december etentest en migratie door ketenpartijen
ember
onversiemodule beschikbaar (Zorginstituut)
-conversieservice beschikbaar
lijk draaiboek migratie beschikbaar (Zorginstituut)
Hebt u vragen?
Het Beheerteam van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag al uw vragen over de iWlzspecificaties en het implementatietraject. Bel of e-mail ons: (020) 797 89 48
of info@istandaarden.nl

Titel: Definitieve specificaties iWmo 1.0 gepubliceerd
Publicatie: 2014-06-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwmo-10-gepubliceerd
Afbeeldingen:
1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van
de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie
en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen.
1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van
de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie
en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen.
De Stuurgroep i-HLZ is akkoord met de inhoud van de iWmo 1.0-standaard. De definitieve versie
is in nauwe samenwerking met alle ketenpartijen tot stand gekomen en bevroren tot 1 januari
2015. VWS, Zorginstituut Nederland en Vektis bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en
deskundigheid bij de vertaling van de nieuwe Wmo naar berichtstandaarden.
Standaardisatie
iWmo inzetten beperkt administratieve lasten, bespaart uitvoeringskosten en laat gemeenten en
zorgaanbieders gemakkelijker nieuwe relaties aangaan. De standaard past bovendien bij de
verschillende uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen kiezen. Het volgen van de iWmostandaard behoort tot de afspraken die de gemeenten in juni 2014 met elkaar hebben gemaakt en
via de VNG hebben vastgelegd in de ‘Resolutie standaardisatie administratieve processen in het
sociale domein’. Een handreiking voor de iWmo komt medio juli 2014 beschikbaar op deze
website.
Gemeenten en aanbieders
Om met de iWmo-berichten te kunnen werken, moeten gemeenten en zorgaanbieders een aantal
stappen zetten:
• zo snel mogelijk met de leveranciers in gesprek over integratie van de standaard in de
systemen vanwaaruit de berichten moeten worden gegenereerd en waarin ze moeten worden
ontvangen.
• zo snel als mogelijk met elkaar afspraken maken over de inrichting van de
berichtenuitwisseling en de daarbij te volgen processen.
• implementatieplan opstellen gericht op de invoeringsdatum 1 januari 2015.
Hulp bij gereedmaken digitale weg
Om de uitwisseling van berichten mogelijk te maken, worden een gemeentelijk knooppunt van het
Inlichtingenbureau en het knooppunt voor de zorg Vecozo aan elkaar geknoopt. Op deze manier
zijn alle gemeenten in een keer aangesloten op de zorgaanbieders, die met één aansluiting
verbonden zijn met alle gemeenten. VWS heeft Vecozo een opdracht verleend, en naar
verwachting verleent de VNG op korte termijn de opdracht voor het gemeentelijk knooppunt. Op
1 januari 2015 moet deze digitale weg gereed zijn.
Validatiemodule en softwaretests
Zorginstituut Nederland levert in augustus een validatiemodule op waarin ketenpartijen hun
iWmo-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice. Om de kennis over
de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking met alle partijen het
Wmo Kennisportaal ontwikkeld. Vektis biedt ter ondersteuning van de implementatie een
testportaal en testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van declaratieberichten
softwaretests uitvoeren.
Planning tot aan 2015
juli-oktober

Bouw software bij ketenpartijen

augustus

Validatiemodule en -service beschikbaar (Zorginstituut Nederland)
Testportaal en testbestanden beschikbaar (Vektis)
oktober - januari Ketentest en migratie door ketenpartijen
XML-conversieservice beschikbaar
december

Vragen over de implementatie en specificaties?
Vragen over de specificaties iWmo 1.0 en het implementatietraject kunt u stellen aan het
Beheerteam iStandaarden. U kunt ons mailen of bellen: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

Titel: De nieuwe website is online: iStandaarden.nl
Publicatie: 2014-06-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-nieuwe-website-online-istandaardennl
Afbeeldingen:

tandaarden.nl geeft u snel en overzichtelijk toegang tot de infor
nodig hebt om te kunnen werken met de standaarden voor de AWBZ, Wlz en de Wmo.
1 juli 2014 – iStandaarden.nl geeft u snel en overzichtelijk toegang tot de informatie die u
nodig hebt om te kunnen werken met de standaarden voor de AWBZ, Wlz en de Wmo.
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en efficiëntie, en levert
beleids- en sturingsinformatie op voor de hele keten.
Samenhang door standaardisatie
Zorginstituut Nederland wil samen met betrokken partijen samenhang aanbrengen tussen de
standaarden in de zorg en ondersteuning. Met iStandaarden.nl helpen we ketenpartijen in de
AWBZ, Wlz en Wmo bij de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning.
Afbouw Zorgregistratie Portaal
Het bekende Zorgregistratie Portaal, www.zorgregistratie.nl, kunt u vanaf nu alleen nog gebruiken
om in te loggen voor de modules. Het besloten deel van de oude website wordt in de komende
maanden gefaseerd overgeheveld naar iStandaarden.nl. We houden u daarvan op de hoogte.
Wijzig de url en andere uitingen
Zorginstituut Nederland stelt het zeer op prijs als de ketenpartners en andere betrokkenen bij
iStandaarden op hun website, en eventueel in andere uitingen, het nieuwe web- en e-mailadres
opnemen:
website www.istandaarden.nl
e-mail info@istandaarden.nl
Contact
Uw vragen over de website, en al uw andere opmerkingen en suggesties over de inhoud van
iStandaarden kunt u stellen per e-mail of telefonisch: (020) 797 89 48.

Titel: Handreiking iWmo gepubliceerd
Publicatie: 2014-07-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-gepubliceerd
Afbeeldingen:

. is de standaard iWmo 1.0 gepubl
ondersteunt na de decentralisaties de berichtuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders.
De specificaties voor de standaard zijn vastgelegd in het BEP-model Wmo.
22 juli 2014 – Op 1 juli is de standaard iWmo 1.0 gepubliceerd. Deze standaard ondersteunt
na de decentralisaties de berichtuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. De
specificaties voor de standaard zijn vastgelegd in het BEP-model Wmo.
De nu beschikbare handreiking biedt gemeenten en aanbieders houvast bij de voorbereidingen
voor de implementatie van de standaard en bij het gebruik in de uitvoeringspraktijk.
De handreiking bestaat uit drie delen. In deel I geven we achtergrondinformatie over de standaard:
• wat is de iWmo-standaard;
• het nut van het werken met de iWmo-standaard;
• de berichten uit de standaard;
• hoe de standaard past op de varianten in de uitvoeringspraktijk;
• de routing van het bericht: hoe het van de verzender naar de ontvanger gaat.
Deel II is een stappenplan voor de voorbereidingen en bevat:
• wat moet er geregeld worden, met wie en voor wanneer;
• de afspraken die over de standaarden gemaakt moeten worden;
• de aansluiting op de infrastructuur;
• de tests die uitgevoerd moeten worden en de ondersteuning die daarbij wordt geboden;
• wegwijzer naar de plekken waar informatie beschikbaar is ter ondersteuning van de
implementatiefase.
Deel III bestaat uit bijlagen:
• Standaarden in de inkoopdocumenten;
• Zorgvuldig gebruik berichten.

Titel: Wijzigingen BEP-model iWlz 1.0
Publicatie: 2014-07-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/wijzigingen-bep-model-iwlz-10
Afbeeldingen:

epubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen
treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende
aanvullingen en correcties.

epubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen
treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende
aanvullingen en correcties.
In de eerste week van september wordt een nieuwe versie van het BEP-model gepubliceerd waarin
deze wijzigingen verwerkt zijn.
Wijzigingen technische regels en bedrijfsregels:
TR1
Uit de tekst van TR1 blijkt onvoldoende duidelijk dat commentaarrecords alleen mogen
voorkomen bij geïndiceerde zorgeenheden.
De documentatie van TR1 wordt aangepast ter verduidelijking.
TR11
Aan de documentatie van deze technische regel is de cursieve tekst toegevoegd.
Overlap is toegestaan als
• er sprake is van een toewijzing waarin SOORT de waarde 1 (regulier) heeft en een
toewijzing waarin SOORT de waarde 3 (Overbrugging) heeft en LEVERINGSVORM in de
ene toewijzing de waarde 4 (ZIN) en in de andere toewijzing de waarde 5 (VPT ) heeft.
• er sprake is van een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 4 (ZIN)
heeft en een reguliere toewijzing waarin LEVERINGSVORM de waarde 5 (VPT) heeft. De
overlap mag in dat geval maximaal 1 dag zijn.
TR 42
Aan de documentatie van deze technische regel is (in verband met de verwijdering van TR60) de
cursieve tekst toegevoegd.
De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren met behulp van de iWlz-AGBcodelijst is:
• voor het indicatiebesluit (IO31) de INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid;
• voor de zorgtoewijzing (AW33) de INGANGSDATUM toegewezen zorgeenheid; indien de
toegewezen zorgeenheid een einddatum heeft, moet de AGB-code geldig zijn van
INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM.
• voor de melding aanvang zorg (AW35 en CA317) de BEGINDATUM geleverde
zorgeenheid;
• voor de mutaties (AW39 en CA319) de MUTATIEDATUM.
OP33x1
Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht
moet worden doorgegeven.
In de documentatie van deze bedrijfsregel staat ten onrechte vermeld dat het aanpassen van de
soort toewijzing alleen voor functies mogelijk is. De toevoeging "(alleen voor functies)" wordt
verwijderd.
Wijzigingen rubrieken:

Bericht Rubriek(en)
Wijziging
AW317 1110 Reserve Wordt gewijzigd van M naar S
AW317 1010 Einddatum Wordt gewijzigd van M naar O
ZK39 0110 Reserve Wordt gewijzigd van M naar S
CA317 2713 Instelling Wordt gewijzigd van M naar C
CA317 2713 Instelling Nieuwe conditie toegevoegd (zie hieronder)
Nieuwe conditie: Als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeg laten; anders
verplicht vullen.
Verduidelijking koppelen MAZ:
Indien dezelfde zorgeenheid twee keer, met dezelfde begindatum aan dezelfde zorgaanbieder is
toegewezen, is niet duidelijk aan welke zorgtoewijzing de MAZ gekoppeld moet worden. Deze
situatie kan zich voordoen als gevolg van het wijzigen van een zorgtoewijzing.
De oorspronkelijke zorgtoewijzing wordt ingetrokken; er blijft een toewijzing over met de
geldigheidsduur van 1 dag die overlapt met de nieuwe zorgtoewijzing die dezelfde begindatum,
maar een latere einddatum heeft.
De MAZ moet gekoppeld worden aan de nieuwe zorgtoewijzing; op de ‘eendagstoewijzing’ wordt
geen zorg geleverd.
Eerder gepubliceerde correcties op het BEP-model (1 juli 2014):
Op een aantal plekken in de berichtspecificaties is een fout geconstateerd in de nummering van de
rubrieken. De rubrieken zelf en de betreffende records zijn correct wat betreft volgorde, lengte etc.
Alleen de nummering van de rubrieken is verkeerd, deze wordt in een volgende publicatie
aangepast zodat de rubrieken opeenvolgend genummerd zijn.
Het gaat om de volgende records:
• In het SLUITRECORD ontbreekt rubriek 9910 in de berichten AW33, ZK33, IO35 en
IO36;
• In het CLIENTRECORD ontbreekt rubriek 0204 in de berichten AW35, AW36, CA317,
CA318, CA319, CA320, ZK35 en ZK36;
• In het MUTATIE FUNCTIERECORD ontbreekt rubriek 0614 in de berichten CA319 en
CA320;
• In het FUNCTIERECORD (geleverd) ontbreekt rubriek 0714 in de berichten CA317 en
CA318.

Titel: Wijzigingen BEP-model iWmo 1.0
Publicatie: 2014-07-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/wijzigingen-bep-model-iwmo-10
Afbeeldingen:

30 juli 2014 –
epubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen gemeld. Hieronder
treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende
aanvullingen en correcties.
30 juli 2014 – Op de gepubliceerde specificaties zijn enkele bevindingen gemeld. Hieronder
treft u een overzicht aan van deze bevindingen inclusief de daaruit voortkomende
aanvullingen en correcties.
In de eerste week van september wordt een nieuwe versie van het BEP-model gepubliceerd waarin
deze wijzigingen verwerkt zijn.
• In de berichten WMO309 en WMO310 in het ZORGZWAARTEPAKKETRECORD
(wachtlijst) ontbreekt rubriek 2708 en komt rubriek 2710 2x voor.
In beide berichten wordt de (huidige) rubriek “2710 - TOEWIJZINGSDATUM” aangepast naar
“2708 - TOEWIJZINGSDATUM” en verplaatst naar de positie volgend op 2707 - WMO
AANBIEDER.
• In bericht WMO307 ontbreekt de rubriek PRODUCTCODE in het MUTATIE
PRODUCTRECORD.
Rubriek 0608 - PRODUCTCODE wordt toegevoegd op de positie direct na 0607 PRODUCTCATEGORIE.
• In bericht WMO307 is de rubriek LEVERINGSVORM ten onrechte opgenomen in het
MUTATIE PRODUCTRECORD.
Rubriek 0616 - LEVERINGSVORM wordt verwijderd.
• Het is niet duidelijk dat commentaarrecords alleen mogen voorkomen bij beschikte
ondersteuningseenheden.
TR 1 wordt aangepast ter verduidelijking. De volledige documentatie van TR 1 wordt:
“Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Alleen het
CLIENTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, BEPERKINGRECORD,
BESCHIKKINGRECORD, PRODUCTRECORD (beschikt),
ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt), SCORE STOORNISRECORD en SCORE
BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten.”

Titel: Module Uitstroom AWBZ beschikbaar
Publicatie: 2014-08-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/module-uitstroom-awbz-beschikbaar
Afbeeldingen:
4 augustus 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? Hoe krijg ik
dat inzicht? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben. De module Uitstroom AWBZ
van Zorginstituut Nederland geeft het antwoord.
4 augustus 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? Hoe krijg ik
dat inzicht? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben. De module Uitstroom AWBZ
van Zorginstituut Nederland geeft het antwoord.
De module geeft aanbieders op basis van hun eigen gegevens inzicht in welk zorgdomein cliënten
vallen na de invoering van de Wlz – of de eventuele versmalde AWBZ – en de decentralisatie in
2015. Met de module Uitstroom AWBZ weten zorgaanbieders waar hun cliënten ‘naartoe gaan’ en
kunnen ze zich beter voorbereiden op de overheveling.
Volledig overzicht
De module werkt op basis van een beslistabel waarin gevalideerde beleidsregels voor overheveling
van AWBZ-zorg zijn verwerkt. In de beslistabel zijn ook de specificaties van het project GO
(Gegevensoverdracht cliëntgegevens) verwerkt. Op een toegankelijke en veilige manier geeft de
module aanbieders het inzicht waaraan ze behoefte hebben.
Hoe werkt de module?
De module verwerkt een export van gegevens uit de cliëntenadministratie en koppelt de
zorgaanbieder direct een ‘resultaatbestand’ terug. In dit bestand is per regel vastgesteld binnen
welk domein de zorg na 1 januari 2015 valt en welke gemeente hierbij betrokken is. Bij de
verwerking van de bestanden worden geen gegevens opgeslagen. De bestanden zijn ook volledig
geanonimiseerd. Het resultaatbestand geeft een zo goed mogelijk beeld van de overheveling, maar
moet niet worden gezien als een formeel besluit per cliënt.
Bestandseisen
De module is beschikbaar via het tabblad Modules op de homepage van istandaarden.nl. In de
module vindt u ook de bestandseisen die worden gesteld aan de export van de gegevens uit de
cliëntenadministratie. Neem zo nodig contact op met uw softwareleverancier om een dergelijk
bestand te genereren. De module Uitstroom AWBZ is met verschillende softwareleveranciers en
zorgaanbieders getest.
Wet in ontwikkeling
De hervorming van de langdurige zorg is nog volop in voorbereiding en nog niet alle wetten zijn
door het parlement goedgekeurd. Eventuele wijzigingen in de wetten die nu nog in behandeling
zijn, verwerkt Zorginstituut Nederland in de module. Op dit moment zijn alle bekende en
voorgenomen wijzigingen in de beslistabel opgenomen. De module biedt u dan ook op basis van
uw eigen gegevens een actueel overzicht.

Titel: Aanvragen AGB-code voor Wmo
Publicatie: 2014-08-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanvragen-agb-code-voor-wmo
Afbeeldingen:
gustus 2014 – Met ingang van 1 januari 2015 komt er een nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Als gevolg van deze wetswijziging staan er grote veranderingen op
stapel.
8 augustus 2014 – Met ingang van 1 januari 2015 komt er een nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Als gevolg van deze wetswijziging staan er grote veranderingen op
stapel.
Om u als (zorg)aanbieder optimaal te ondersteunen bij deze veranderingen, werken Vektis en
VECOZO aan efficiënte inrichting van de processen rondom het elektronisch declaratie- en
berichtenverkeer, die vanaf 1 januari 2015 ook wordt toegepast binnen de Wmo.
AGB-code
Voor het elektronisch berichtenverkeer tussen (zorg)aanbieder en gemeenten dient u te beschikken
over een AGB-code. Hiervoor wordt u geregistreerd in het AGB-register. Het AGB (voluit
Algemeen Gegevens Beheer) is een uniek identificerende registratie van zorgaanbiedergegevens
ter ondersteuning van de verschillende processen in de zorg, waaronder het elektronische
declaratie- en berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.
VECOZO-certificaat
Via VECOZO kunt u in een veilige omgeving digitaal declareren en berichten uitwisselen. De
AGB-code is hierbij verplicht. Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een VECOZO-certificaat.
dat toegang biedt tot de diensten van VECOZO.
Meer informatie volgt
Vanaf 20 augustus kunt als (zorg)aanbieder binnen de Wmo een AGB-code aanvragen bij Vektis.
Ook is dan bekend hoe u toegang tot de VECOZO-diensten kunt aanvragen. Meer informatie over
de wijze waarop volgt binnenkort via deze website.

Titel: Testset voor Wmo-declaratiebericht beschikbaar
Publicatie: 2014-08-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/testset-voor-wmo-declaratiebericht-beschikbaar
Afbeeldingen:
8 augustus 2014 – Vektis heeft op WESP de testset voor de WMO303v1.0 bij de EIstandaard gepubliceerd.
8 augustus 2014 – Vektis heeft op WESP de testset voor de WMO303v1.0 bij de EIstandaard gepubliceerd.
Ook kunnen partijen gebruikmaken van het PORTES-testportaal om software voor het genereren
van EI-berichten op basis van de EI-standaard WMO303v1.0 of WMO304v1.0 te toetsen voor de
controleniveaus 1 t/m 5 (technische controles).
Deze faciliteiten worden aangeboden om ketenpartijen te ondersteunen bij de implementatie van
de WMO303/WMO304v1.0-berichten.

Titel: Validatiemodule klaar voor iWlz en iWmo
Publicatie: 2014-08-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/validatiemodule-klaar-voor-iwlz-en-iwmo
Afbeeldingen:
29 augustus 2014 - De validatiemodule van Zorginstituut Nederland is klaar voor het testen
van iWlz- en iWmo-berichten. In deze module kunnen ook de huidige AZR-berichten
worden gevalideerd.
29 augustus 2014 – De validatiemodule van Zorginstituut Nederland is klaar voor het testen
van iWlz- en iWmo-berichten. In deze module kunnen ook de huidige AZR-berichten
worden gevalideerd.
Alle ketenpartners kunnen hierdoor in de testfase van de implementatie iWlz 1.0- en iWmo 1.0berichten valideren. De implementatie van deze releases staat gepland voor 1 januari 2015. De
validatiemodule vindt u onder de knop Modules in het menu van deze website.
Testen
De validatiemodule ondersteunt alle AZR, iWlz en iWmo berichten behalve de
declaratieberichten die door Vektis worden beheerd. De declaratieberichten kunt u testen op het
testportaal Portes. Elke ketenpartij is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een testplan –
ketentesten met andere partijen kunnen daar deel van uitmaken. De regie van eventuele
ketentesten voor iWlz ligt in handen van de zorgkantoren.
Voorbeeldbestanden
Het Beheerteam iStandaarden heeft van alle berichten, behalve de declaratieberichten, een
voorbeeldbestand gemaakt dat door partijen kan worden aangepast voor specifieke testgevallen
binnen de eigen systemen en/of het testen met andere ketenpartners. De voorbeeldbestanden zijn
hiernaast te downloaden.

Titel: Standaarden voor de nieuwe Jeugdwet gereed
Publicatie: 2014-09-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/standaarden-voor-de-nieuwe-jeugdwet-gereed
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/BEP-model
Jeugdwet.jpg
tember 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de
gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders
mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld.
3 september 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de
gemeente. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe
Jeugdwet. De Eerste Kamer heeft op 18 februari 2014 met deze wet ingestemd. Om
gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te
maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld.
Deze standaard is gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt
worden. Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de specificaties van de standaard iJw 1.0.
iJw 1.0 bestaat uit een toewijzings- en een declaratiebericht voor Jeugd-AWBZ en de bijbehorende
retourberichten. Daarnaast is er ook een specifiek declaratiebericht voor Jeugd-GGZ. Het
toewijzingsbericht is ook in XML gespecificeerd.
Ontwikkeling
In het kader van de decentralisaties heeft Zorginstituut Nederland opdracht gekregen voor het
ontwikkelen van iJw 1.0. De declaratieberichten, die onderdeel uitmaken van de standaard, zijn
ontwikkeld door Vektis. Voor de ontwikkeling van de standaard is met alle betrokkenen contact
geweest. In september organiseert het Zorginstituut nog twee bijeenkomsten met
vertegenwoordigers uit de keten. In deze Referentiegroepen wordt o.a. de implementatie van de
standaard besproken.
Validatiemodule en softwaretests
Zorginstituut Nederland levert in september een validatiemodule op waarin ketenpartijen hun iJwberichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice voor het Toewijzingsbericht.
Vektis biedt ter ondersteuning van de implementatie van het declaratiebericht een testportaal en
testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van declaratieberichten softwaretests
uitvoeren.
Standaardisatie
Het werken met standaarden beperkt administratieve lasten, bespaart uitvoeringskosten en laat
gemeenten en zorgaanbieders gemakkelijker nieuwe relaties aangaan. De standaard past bovendien
bij de verschillende uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen kiezen. Het volgen van de iJwstandaard behoort tot de afspraken die de gemeenten in juni 2014 met elkaar hebben gemaakt en
via de VNG hebben vastgelegd in de ‘Resolutie standaardisatie administratieve processen in het
sociale domein’.
Vragen over de implementatie en specificaties?
Vragen over de specificaties iJw 1.0 en het implementatietraject kunt u stellen aan het Beheerteam
iStandaarden. U kunt ons e-mailen of bellen: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Bijgewerkte BEP-modellen Wlz en Wmo
Publicatie: 2014-09-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bijgewerkte-bep-modellen-wlz-en-wmo
Afbeeldingen:
4 september 2014 – De BEP-modellen voor de releases iWlz 1.0 en iWmo 1.0 zijn bijgewerkt.
4 september 2014 – De BEP-modellen voor de releases iWlz 1.0 en iWmo 1.0 zijn bijgewerkt.
In de nieuwe versies van het BEP-model Wlz en het BEP-model Wmo zijn de bevindingen
verwerkt die afgelopen periode bij het Beheerteam iStandaarden zijn gemeld. In de
mutatieoverzichten is aangegeven welke wijzigingen het betreft.
Voortgang en planning 2014
Zorginstituut Nederland monitort de voortgang van de implementatie van de releases bij de
landelijke ketenpartners. Om iWlz en iWmo te ondersteunen heeft Zorginstituut Nederland de
Validatiemodule aangepast. De Validatiemodule vindt u onder de knop Modules in het menu van
deze website. Voor het testen van de declaratieberichten kunt u terecht op het testportaal van
Vektis. Eind september is de XML-conversieservice beschikbaar, deze service ondersteunt niet
het declaratiebericht. De conversiemodule voor de overgang van AZR 3.2 naar iWlz 1.0 is in
december beschikbaar. De conversieregels kunt u hiernaast downloaden.
Hebt u vragen?
Het Beheerteam van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag al uw vragen over de iWlz- en
iWmo-specificaties en de implementatietrajecten. Op deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Titel: Correcties op BEP-model Wlz van 4 september
Publicatie: 2014-09-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/correcties-op-bep-model-wlz-van-4-september
Afbeeldingen:
tember 2014 – Vanuit de keten heeft Zorginstituut Nederland in de afgelopen dagen
enkele reacties ontvangen op het BEP-model voor de release iWlz 1.0, dat deze week is
gepubliceerd.
10 september 2014 – Vanuit de keten heeft Zorginstituut Nederland in de afgelopen dagen
enkele reacties ontvangen op het BEP-model voor de release iWlz 1.0, dat deze week is
gepubliceerd.
We zijn onmiddellijk aan de slag gegaan om de bevindingen te verwerken in het model. Ze waren
van dien aard dat we het BEP-model opnieuw gepubliceerd hebben. .
Waar gaat het om?
• In het AW33-bericht was de EINDDATUM (2514) verwijderd uit het
Zorgzwaartepakketrecord (toegewezen).
• Aan het ZK33-bericht was een extra rubriek EINDDATUM (2520) toegevoegd aan het
Zorgzwaartepakketrecord (toegewezen).
• In de XSD’s van IO31, AW33, ZK33 en de bijbehorende retourberichten was bij
DatumBopz het type onvolledig.
In de nieuwe versie van het BEP-model voor de release iWlz 1.0 zijn deze punten hersteld. Onze
excuses in geval u in de tussentijd hinder hebt ondervonden.

Titel: XML primaire taal in iWlz per 1 juli 2015
Publicatie: 2014-09-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/xml-primaire-taal-iwlz-1-juli-2015
Afbeeldingen:
22 september 2014 – De invoering van XML in iWlz (de opvolger van AZR) is een stap
verder. De Stuurgroep AZR heeft besloten om met ingang van 1 juli 2015 XML tot de
primaire taal in de zorgketen te maken.
22 september 2014 – De invoering van XML in iWlz (de opvolger van AZR) is een stap
verder. De Stuurgroep AZR heeft besloten om met ingang van 1 juli 2015 XML tot de
primaire taal in de zorgketen te maken.
Per 1 januari 2016 geen platte EI-berichten meer
De inzet van de Stuurgroep AZR is om per 1 januari 2016 de ondersteuning van de standaarden in
ASCII te stoppen. Vanaf die datum moet de meerwaarde van XML volledig benut worden. Om de
haalbaarheid te toetsen, inventariseert Zorginstituut Nederland in april 2015 hoe het ervoor staat
in de keten. Aan de hand van de resultaten neemt de Stuurgroep AZR uiterlijk 1 juni 2015 een
definitief besluit over de stopzetting van de ASCII-ondersteuning.
Ondersteuning bij de overgang naar XML
De overgang naar XML is releaseonafhankelijk. Elke ketenpartij mag in het eigen tempo bepalen
wanneer de overgang plaatsvindt. Zorginstituut Nederland ondersteunt hierbij met de XMLconversieservice. Deze service automatiseert de conversie van EI naar XML en andersom.
Daarnaast zal het VSP van Vecozo een rol spelen in de conversie. Meer gedetailleerde informatie
over de ondersteuning bij de overgang naar XML komt in het eerste kwartaal van 2015
beschikbaar.
Voor meer achtergrond leest u het nieuwsbericht van 4 april 2014: XML als primaire taal in AZR
uitgesteld.

Titel: Aanvulling op BEP-model iWlz 1.0
Publicatie: 2014-10-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanvulling-op-bep-model-iwlz-10
Afbeeldingen:
tober 2014 – Vanuit de keten ontvingen we een bevinding op de specificaties van het
BEP-model Wlz, die van belang is voor zorgkantoren en het CAK. Het gaat om een
aanvulling in rubriek 2910 (Instelling) in het CA319-bericht.
8 oktober 2014 – Vanuit de keten ontvingen we een bevinding op de specificaties van het
BEP-model Wlz, die van belang is voor zorgkantoren en het CAK. Het gaat om een
aanvulling in rubriek 2910 (Instelling) in het CA319-bericht.
De rubriek wijzigt van verplicht naar conditioneel. De conditie die aan de rubriek wordt
toegevoegd is conditie 40.
Twee wijzigingen
De twee wijzigingen, die we in de eerstvolgende publicatie van het BEP-model (iWlz1.0 versie
1.1) verwerken, zijn:
Bericht
CA319
CA319

Rubriek
2910 Instelling
2910 Instelling

Wijziging
Wordt gewijzigd van M naar C
Conditie 40 (CD40) wordt toegevoegd

CD40: als LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) bevat, dan leeglaten. Anders verplicht vullen.

Titel: Download de productcodetabel iWmo-berichten
Publicatie: 2014-10-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/download-de-productcodetabel-iwmo-berichten
Afbeeldingen:
tober 2014 - In de iWmo-berichten worden codes gebruikt om aan te geven welk soort
ondersteuning voor een cliënt van toepassing is. In de berichten is dit een verplicht veld dat
gevuld wordt vanuit een standaardtabel. Deze tabel bestaat uit achttien categorieën die
nauw samenhangen met verantwoordingssystematiek voor gemeenten.
10 oktober 2014 - In de iWmo-berichten worden codes gebruikt om aan te geven welk soort
ondersteuning voor een cliënt van toepassing is. In de berichten is dit een verplicht veld dat
gevuld wordt vanuit een standaardtabel. Deze tabel bestaat uit achttien categorieën die
nauw samenhangen met verantwoordingssystematiek voor gemeenten.
Naast deze categorieën kunnen gemeenten productcodes gebruiken voor een nadere specificatie.
Op verzoek van verschillende ketenpartijen in de Wmo is hiervoor een productcodetabel
opgesteld. Deze tabel, die gebaseerd is op veelvoorkomende producten in de keten, kunt u
hiernaast downloaden. Het gebruik van de productcodetabel vergemakkelijkt het berichtenverkeer
tussen aanbieders en gemeenten.
Totstandkoming
De productcodetabel is gebaseerd op de referentietabel Wmo-codes uit ‘Vooronderzoek
gemeenschappelijke taal in de Wmo’, een rapport van KING uit april 2014. Onderdelen van de
referentietabel zijn toegewezen aan de vastgestelde landelijke productcategorieën. Vervolgens zijn
de producten voor zintuiglijk gehandicapten toegevoegd, producten die de VNG landelijk heeft
gecontracteerd.
‘Eigen’ productcodes
Gemeenten kunnen met zorgaanbieders ook afspraken maken voor het gebruik van eigen codes.
Bijvoorbeeld omdat een nieuwe vorm van ondersteuning wordt geleverd die nog niet in de
standaardproductcodetabel voorkomt. Hierdoor ontstaat een gemeentespecifieke productcodetabel.
In de standaard voor het berichtenverkeer is voor deze vernieuwing in de zorg ruimte gecreëerd.
Verwijsindex
Zorginstituut Nederland ontwikkelt een verwijsindex waarin alle productcodes te vinden zijn.
Hierdoor weten alle partijen welke productcodes door welke gemeenten gebruikt worden en wat
ze inhouden. Zorginstituut Nederland ontwikkelt hiervoor een online-applicatie. In de
verwijsindex kunnen gemeenten hun eigen codelijsten wijzigen en aanvullen. Zorgaanbieders en
softwareleveranciers kunnen de informatie eenvoudig raadplegen en downloaden.
Geen overlap
Aandachtspunt bij het gebruik van eigen codes is dat deze niet mogen overlappen met de
landelijke productcodetabel. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een nieuwe vorm van
huishoudelijke hulp biedt, moet dit een andere code zijn dan de code voor HH1 en HH2.
Meer informatie
De verwijsindex wordt in november beschikbaar gesteld op deze website onder het item
‘Modules’. Op iStandaarden.nl vindt u tegen die tijd ook meer informatie over het gebruik en de
toegang tot deze index. Gemeenten krijgen dan ook de gelegenheid om de verwijsindex te vullen
met de specifieke codes.

Titel: Denktank Special: i-HLZ voor softwareleveranciers
Publicatie: 2014-10-13
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-special-i-hlz-voor-softwareleveranciers
Afbeeldingen:
14 oktober 2014 - Bij het ministerie van VWS vindt maandag 20 oktober van 9.30 tot 11.00
uur een Denktank Special plaats voor softwareleveranciers van zorgaanbieders. Op deze
speciaal ingelaste bijeenkomst wordt ingegaan op benodigde veranderingen in de
informatievoorziening in de aanloop naar 1 januari 2015, en wat dat betekent voor uw werk.
14 oktober 2014 - Bij het ministerie van VWS vindt maandag 20 oktober van 9.30 tot 11.00
uur een Denktank Special plaats voor softwareleveranciers van zorgaanbieders. Op deze
speciaal ingelaste bijeenkomst wordt ingegaan op benodigde veranderingen in de
informatievoorziening in de aanloop naar 1 januari 2015, en wat dat betekent voor uw werk.
Bent u van plan deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan graag van tevoren uw antwoord op deze
vragen:
• In welke fase verkeert uw software-ontwikkeling zich met het oog op de veranderingen in
de hervorming langdurige zorg per 1 januari 2015?
• Wanneer verwacht u de uitrol van de software af te ronden? Is er daarbij sprake van een
combinatie van wijzigingen met onderlinge afhankelijkheden?
• Hebt u behoefte aan landelijke testactiviteiten en coördinatie daarvan? Zo ja, waarom
vooral?
• Op welke onderwerpen mist u besluitvorming of hebt u meer informatie nodig?
Aanmelden
U kunt de antwoorden en uw aanmelding voor de bijeenkomst versturen via
het contactformulier op het IZO-platform van VWS. Graag voor donderdag 16 oktober 12.00 uur,
zodat het ministerie u tijdig kan aanmelden bij de receptie. U dient bij uw bezoek in het bezit te
zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Titel: Resultaten referentiegroep en nieuw BEP-model Jeugdwet
Publicatie: 2014-10-23
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/resultaten-referentiegroep-en-nieuw-bep-modeljeugdwet
Afbeeldingen:
24 oktober 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de
gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders
mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw 1.0. De standaard is
gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt worden.
24 oktober 2014 – Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor jeugd ondergebracht bij de
gemeente. Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders
mogelijk te maken, is voor de Jeugdwet een standaard ontwikkeld: iJw 1.0. De standaard is
gebaseerd op de berichten zoals die ook in de Wmo en de AWBZ/Wlz gebruikt worden.
Om de standaard aan te scherpen én te bepalen welke informatie en ondersteuning nodig is bij de
verdere implementatie en het gebruik van de standaard, hebben twee bijeenkomsten
plaatsgevonden met Referentiegroep Jeugdwet.
iJw-standaard breed bekeken
De iJw-berichtstandaard is in de referentiegroep afgestemd met vertegenwoordigers uit de gehele
keten. Zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS
en Zorginstituut Nederland keken vanuit een breed perspectief naar het gebruik en de
implementatie van de standaard.
Resultaten Referentiegroep bijeenkomsten Jeugdwet
De uitkomsten van de twee referentiegroepbijeenkomsten staan beschreven in het document
Resultaten Referentiegroep bijeenkomsten Jeugdwet. Er zijn afspraken gemaakt over berichten en
bijbehorende retourberichten, over de processen beoordelen, toeleiden, leveren en declareren en
over de productstructuur.
Nieuwe versie BEP-model Jeugdwet
Deze week is een nieuwe versie van het BEP-model Jeugdwet gepubliceerd. De toevoeging van de
aanvang- en einde/mutatie-berichten is de belangrijkste wijziging. Deze wijziging is doorgevoerd
naar aanleiding van afspraken in de Referentiegroep. De nieuwe berichten zijn gebaseerd op de
Wmo-berichten. Op deze pagina leest u meer over iJw.

Titel: Implementatie-ondersteuning voor iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2014-10-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/implementatie-ondersteuning-voor-iwlz-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
tober 2014 – Om overzicht te bieden van de producten en diensten die Zorginstituut
Nederland levert en beheert om de informatie-uitwisseling binnen de Wlz, Wmo en
Jeugdwet te ondersteunen, is een productenoverzicht samengesteld.
30 oktober 2014 – Om overzicht te bieden van de producten en diensten die Zorginstituut
Nederland levert en beheert om de informatie-uitwisseling binnen de Wlz, Wmo en
Jeugdwet te ondersteunen, is een productenoverzicht samengesteld.
In dit productenoverzicht vindt u het doel, de doelgroep, de opleverdatum en de status van de
diensten die wij leveren op het gebied van iWlz, iWmo en iJw.
Welke modules en documentatie specifiek van toepassing zijn op de drie releases staat in het
overzicht hieronder. Het Productenoverzicht Beheerteam iStandaarden met de detailinformatie is
als pdf in de rechterkolom te downloaden.
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Titel: Handreiking iWmo geactualiseerd
Publicatie: 2014-10-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/handreiking-iwmo-geactualiseerd
Afbeeldingen:

31 oktober 2014 – De Handreiking iWmo is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken.
U kunt de geüpdatete handreiking hiernaast downloaden.

Titel: Scenario’s administratieve afhandeling AWBZ-uitstroom
Publicatie: 2014-10-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/scenarios-administratieve-afhandeling-awbzuitstroom
Afbeeldingen:
tober 2014 – De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een
groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw.
Daarmee staan ook de administratieve systemen van de ketenpartners voor een wijziging.
tober 2014 – De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een
groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw.
Daarmee staan ook de administratieve systemen van de ketenpartners voor een wijziging.
CIZ, CAK, zorgkantoren en zorgaanbieders hebben belangen en behoefte aan afspraken om de
verandering zo te verwerken dat de kwaliteit van de informatie vooropstaat.
Afsluiten via berichtenverkeer
Op bijeenkomsten van de technische referentiegroep AZR/iWlz is de ‘afsluiting’ van cliënten die
uitstromen naar de andere drie domeinen uitvoerig aan de orde geweest. In de groep is specifiek
gekeken naar de technische gevolgen van functionele wijzigingen in het berichtenverkeer. Om de
AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren, zijn diverse
scenario’s ontwikkeld en besproken. De partijen hebben duidelijk de voorkeur om cliënten af te
sluiten via het berichtenverkeer.
Drie cliëntgroepen
Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van de ketenpartijen de afspraken vastgelegd die de
basis vormen voor de wijzigingen in de administratieve systemen van de keten. In 'Scenario’s voor
de administratieve afhandeling van de AWBZ-uitstroom' – te downloaden in de rechterkolom –
onderscheiden we drie cliëntgroepen, waarbij we de scenario’s en de impact ervan beschrijven.
Meer informatie
In de komende periode maken ketenpartners mogelijk aanvullende afspraken, die als addendum
aan het document worden toegevoegd. Van wijzigingen en de recentste versie van het document
houden we u via de website op de hoogte.

Titel: Eerste Groene Vink voor iWmo uitgereikt
Publicatie: 2014-11-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/eerste-groene-vink-voor-iwmo-uitgereikt
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/UNIT4 behaalt
eerste Groene Vink iWmo.jpg
5 november 2014 – Unit4 heeft als eerste softwareleverancier voor zorgaanbieders de
Groene Vink voor iWmo behaald.
5 november 2014 – Unit4 heeft als eerste softwareleverancier voor zorgaanbieders de
Groene Vink voor iWmo behaald.
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor de iWmo- en iJw-berichten. Het geeft de zekerheid
dat de berichten die binnen een systeem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers,
zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink
behalen voor hun berichten. Voor zowel gemeenten als zorgaanbieders is een Groene Vink iWmo
1.0-overzicht gepubliceerd. Zorginstituut Nederland feliciteert Unit4 met het behaalde resultaat.
Unit4 heeft de Groene Vink behaald voor de berichten:
• Toewijzing retour (WMO302)
• Declaratie (WMO303)
• Aanvang ondersteuning (WMO305)
• Mutatie-/Einde ondersteuning (WMO307)

Titel: Lancering Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet
Publicatie: 2014-11-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/lancering-verwijsindex-productcodes-wmo-enjeugdwet
Afbeeldingen:
10 november 2014 – Vanaf vandaag is de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd
beschikbaar. Deze index geeft u een overzicht van de productcodes die per gemeente worden
gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten. Gemeenten kunnen in de
Verwijsindex Productcodes zelf gemeentespecifieke productcodes opvoeren en beheren.
10 november 2014 – Vanaf vandaag is de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd
beschikbaar. Deze index geeft u een overzicht van de productcodes die per gemeente worden
gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten. Gemeenten kunnen in de
Verwijsindex Productcodes zelf gemeentespecifieke productcodes opvoeren en beheren.
U vindt de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd in de rubriek Modules. Per
gemeente kunnen de codes in CSV- en of XML-formaat worden gedownload. De standaardlijst
voor de Wmo en Jeugdwet kunt u hiernaast downloaden.
Productcategorieën
Voor de Wmo-producten zijn landelijk achttien productcategorieën vastgesteld, voor de Jeugdwet
zijn dit er acht. De categorieën moeten verplicht gebruikt worden in de iWmo- en iJw-berichten,
en ze zijn over en weer vertaalbaar in de indeling die VNG voorstelt voor de financiële
verantwoording van Wmo- en Jeugdwetvoorzieningen. Zo kunnen de productcategorieën een plek
krijgen in de landelijke financiële verantwoording die gemeenten moeten afleggen aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit de afstemming met CAK en SVB blijkt dat hun
productindelingen goed passen. De codelijst met productcategorieën is te vinden in het BEPmodel Wmo en in het model voor de Jeugdwet.
Productcodes
Onder de productcategorieën kunnen gemeenten productcodes definiëren, als verbijzondering
binnen een productcategorie. Voor de Wmo is hiervoor is een landelijke codelijst ontwikkeld,
maar gemeenten kunnen ook zelf een eigen codetabel ontwikkelen. Gemeenten en aanbieders
maken samen afspraken over de te hanteren productcodetabel. Met de Verwijsindex Productcodes
kunnen gemeenten hun eigen codes beheren en deze beschikbaar stellen voor de keten. Voor de
Jeugdwet zijn geen productcodes afgesproken.

Titel: Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet
Publicatie: 2014-11-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/berichtenconverter-wmo-en-jeugdwet
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/
Berichtenconverter - ontvang EI-bericht.png
19 november 2014 – iWmo en iJw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Met de
standaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland, kan in de keten informatie
uitgewisseld worden.
19 november 2014 – iWmo en iJw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Met de
standaarden, beheerd door Zorginstituut Nederland, kan in de keten informatie
uitgewisseld worden.
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van iWmo en iJw om
met elkaar over de zorg en ondersteuning van cliënten te communiceren.
Wanneer gebruiken?
Gemeenten en zorginstellingen waarvan de software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor
het gebruik van de iWmo- en iJw-standaarden, kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de
Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Het is een hulpmiddel dat input – uit Excel of handmatig
ingebracht – naar een bericht converteert. Daarnaast kunnen gemeenten en zorgaanbieders met de
Berichtenconverter ontvangen berichten inzien in een voor hen leesbaar formaat. De
Berichtenconverter is in december beschikbaar.
Ondersteuning van negen berichtspecificaties
De Berichtenconverter is eenvoudig in gebruik, heeft een gebruiksvriendelijke interface, en
ondersteunt in totaal negen verschillende berichtspecificaties. Voor de iWmo-standaard
ondersteunt de converter de berichten WMO301, WMO303, WMO305 en WMO307. Voor iJw
zijn dat JW301, JW303, JW305, JW307 en JW321.
Berichten maken
Om een bericht te maken dat voldoet aan de iWmo- of iJw-standaard, voeren gebruikers
informatie in via de schermen of ze gebruiken een Excel-definitie. De Excel-optie geldt alleen
voor de WMO303-, JW303- en JW321-berichten. Na invoer kunnen berichten die door het GGK
en het VSP ondersteund worden gewoon via hun infrastructuur worden verstuurd.

Berichten bekijken
Om een bericht in te zien, leest de gebruiker het bericht in. De Berichtenconverter geeft de inhoud
van het bericht in een leesbaar formaat weer.
Validatie
De Berichtenconverter voert een validatie op de technische en in de standaard opgenomen regels
uit. De validatie loopt gelijk met de controles van de Validatiemodule.

Titel: Eerste Groene Vink voor iJw uitgereikt
Publicatie: 2014-11-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/eerste-groene-vink-voor-ijw-uitgereikt
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/De Heer Software
behaalt eerste Groene Vink iJw.jpg
vember 2014 – De Heer Software heeft als eerste softwareleverancier voor
zorgaanbieders de Groene Vink voor iJw behaald.
18 november 2014 – De Heer Software heeft als eerste softwareleverancier voor
zorgaanbieders de Groene Vink voor iJw behaald.
Zorginstituut Nederland feliciteert De Heer Software met het behaalde resultaat.
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor de iWmo- en iJw-berichten. Het geeft de zekerheid
dat de berichten die binnen een systeem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers,
zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink
behalen voor hun berichten. Voor zowel gemeenten als zorgaanbieders is een Groene Vink
iJw 1.0-overzicht gepubliceerd.
De Heer Software heeft de Groene Vink iJw behaald voor de berichten:
• Toewijzing Retour (JW302)
• Declaratie (JW303)
• Declaratie Jeugd-GGZ (JW321)
De Heer Software heeft ook de Groene Vink iWmo behaald voor deze berichten:
• Toewijzing retour (WMO302)
• Declaratie (WMO303)
• Aanvang ondersteuning (WMO305)
• Mutatie-/Einde ondersteuning (WMO307)

Titel: Landelijk draaiboek migratie iWlz
Publicatie: 2014-11-18
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/landelijk-draaiboek-migratie-iwlz
Afbeeldingen:
vember 2014 – Per 1 januari 2015 wordt de berichtenstandaard iWlz versie 1.0
geïntroduceerd. Deze release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de uitvoering van
de Wet langdurige zorg (Wlz).
19 november 2014 – Per 1 januari 2015 wordt de berichtenstandaard iWlz versie 1.0
geïntroduceerd. Deze release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de uitvoering van
de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het landelijk draaiboek beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten maken tijdens de landelijke
migratie van AZR 3.2 naar iWlz 1.0. Het draaiboek kunt u hiernaast downloaden.
Bij de migratie van AZR 3.2 naar iWlz 1.0 gaat het om het uitfaseren en het opstarten van de
regionale en bovenregionale berichtenstroom. Hierbij zijn alle ketenpartijen betrokken. De
periode start op 30 december 2014 en moet afgerond zijn op 1 januari 2015.
De migratie is in fasen opgedeeld:
• De fase Afsluiting betreft de gecontroleerde beëindiging van het AZR 3.2-berichtenverkeer.
• De Transitiefase betreft de aanpassing, bijvoorbeeld met een software-upgrade, van
productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.0. Gedurende deze periode is geen AZRof iWlz-berichtenverkeer mogelijk.
• De Ingebruikname en nazorg-periode gaat van start vanaf het moment dat de
berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 1.0 start.
De afsluiting en transitie begint voor alle ketenpartijen op 30 december 2014 om 12.00 uur en
moet uiterlijk 31 december 2014 om 16.00 uur gereed zijn.
Vanaf 1 januari 2015 om 7.00 uur worden alleen berichten uitgewisseld volgens de standaard iWlz
1.0. De implementatie van iWlz 1.0 wordt ondersteund door een conversiemodule. Die wordt per
1 december 2014 in gebruik genomen.

Titel: Erratum BEP-model Wmo 1.0
Publicatie: 2014-11-19
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/erratum-bep-model-wmo-10
Afbeeldingen:
20 november 2014 – Bevindingen op een gepubliceerd BEP-model publiceert Zorginstituut
Nederland in de vorm van een erratum.
vember 2014 – Bevindingen op een gepubliceerd BEP-model publiceert Zorginstituut
Nederland in de vorm van een erratum.
Deze bevindingen worden in een nieuwe versie van het BEP-model verwerkt. Tot die tijd worden
de bevindingen gecommuniceerd via onderstaand overzicht. De specificaties van iWmo 1.0
bestaan dan ook uit het BEP-model iWmo 1.0, versie 1.1 en dit erratum.

Titel: Uitvoeringsvarianten iWmo
Publicatie: 2014-11-19
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitvoeringsvarianten-iwmo
Afbeeldingen:
vember 2014 - In het afgelopen jaar heeft Zorginstituut Nederland is samenwerking
met de keten de iWmo-standaard ontwikkeld die de uitvoering van de nieuwe Wmo
ondersteunt. Met ingang van 1 januari 2015 gaan gemeenten en zorgaanbieders aan de slag
met de gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling die iWmo mogelijk maakt.
20 november 2014 - In het afgelopen jaar heeft Zorginstituut Nederland is samenwerking
met de keten de iWmo-standaard ontwikkeld die de uitvoering van de nieuwe Wmo
ondersteunt. Met ingang van 1 januari 2015 gaan gemeenten en zorgaanbieders aan de slag
met de gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling die iWmo mogelijk maakt.
Gemeenten hebben beleidsvrijheid in de uitvoering van de Wmo – ze mogen zelf bepalen hoe ze
die vormgeven. Bij het inrichten van de Wmo-processen door gemeenten komt een aantal
uitvoeringsvarianten naar voren.
Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop de iWmo-standaard
wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de diverse varianten in het document
‘Uitvoeringsvarianten van iWmo’.
De publicatie, die u in hiernaast kunt downloaden, is daarmee de referentie voor alle gemeenten
die een specifieke variant kiezen. De gedetailleerde en praktische beschrijving van elk
uitvoeringstype, aan de hand van een voorbeeld, is een extra ondersteuning die gemeenten
ondersteunt bij de uitvoering van de
Wmo.‘Uitvoeringsvarianten van iWmo’ helpt bovendien de hoeveelheid maatwerk voor
softwareleveranciers te beperken. Dit komt ten goede komt aan een soepele implementatie van de
iWmo-standaard en werkt ICT-kostenbesparend. Het is een groeidocument, dat in de komende
periode nog aangevuld wordt.

Titel: Wmo Kennisportaal geopend
Publicatie: 2014-11-19
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/wmo-kennisportaal-geopend
Afbeeldingen:
vember 2014 – Gemeenten en aanbieders hebben baat bij de juiste kennis over en zo
min mogelijk administratieve last bij de informatie-uitwisseling binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
20 november 2014 – Gemeenten en aanbieders hebben baat bij de juiste kennis over en zo
min mogelijk administratieve last bij de informatie-uitwisseling binnen de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarom is het Wmo Kennisportaal ingericht: een digitale leeromgeving voor administratief
medewerkers bij gemeenten en zorgaanbieders. Het Kennisportaal biedt ondersteuning bij het
gebruik van de iWmo-standaard en verbreding van algemene kennis over de Wmo.
In het Wmo Kennisportaal ligt de nadruk op kennis over het zorgdomein en over informatieuitwisseling in de keten. Vanaf 17 november is de module over informatie-uitwisseling
beschikbaar.
Voor wie is het Wmo Kennisportaal?
Het portaal richt zich op medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders en wordt uitgevoerd door
het ROC Da Vinci College. Hiermee is ook de koppeling met het reguliere onderwijs geborgd.
Samenwerking
Het Wmo Kennisportaal is een samenwerkingsverband van alle bij de Wmo betrokken
ketenpartners. Door de expertise van kennishouders te bundelen, kunnen medewerkers bij
gemeenten en zorginstellingen over modules beschikken die direct aansluiten bij de praktijk. De
samenwerking met Stichting Consortium Beroepsonderwijs maakt het mogelijk om de elearningmodules in samenwerking met andere ROC-instellingen te introduceren in het regulier
onderwijs.
Aandacht voor verschillen
Het Wmo Kennisportaal bevat modules over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
informatie-uitwisseling volgens de standaard iWmo. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de
uitvoering van taken. In de modules van het Wmo Kennisportaal wordt aandacht geschonken aan
de verschillende uitvoeringsvarianten en hoe die doorwerken in de informatie-uitwisseling.
Meer informatie
Een abonnement op het Wmo Kennisportaal kost € 90,– per kalenderjaar exclusief btw.
Hiervoor krijgt u toegang tot de lesmodules die regelmatig worden geactualiseerd. Ook kunt u
deelnemen aan de toetsen die het ROC Da Vinci College afneemt. U kunt zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier op de website.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken over e-learning binnen uw organisatie? Neemt u
dan contact op met het ROC Da Vinci College via het contactformulier op
www.wmokennisportaal.nl.

Titel: Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2014-11-20
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/monitor-voortgang-implementatie-iwlz-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
vember 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
21 november 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015. Zorginstituut Nederland heeft een korte
vragenlijst opgesteld om de voortgang van de invoering te monitoren.
De resultaten van de eerste uitvraag vindt u als rapportage in het menu rechts. Om vanaf 1 januari
met de informatievoorziening aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, is het van belang dat alle
partijen in de keten tijdig de overgang maken naar de nieuwe releases.
e resultaten van de monitor maken inzichtelijk hoe het er met de implementatie van de releases
voorstaat, en ze geven handvatten om indien nodig actie te ondernemen.De vragenlijst wordt in
november en december onder softwareleveranciers en ketenpartijen verschillende keren uitgezet.
Hebt u deze vragenlijst niet van ons ontvangen, maar u bent wel softwareleverancier en bezig met
de bouw van een van de releases? Dan kunt u de vragenlijst hiernaast downloaden en ingevuld
opsturen naar info@istandaarden.nl. Dan verwerken wij ook uw resultaat in de monitor. De
vragenlijst is verstuurd naar het CIZ, CAK, de zorgkantoren en softwareleveranciers van
zorgaanbieders en gemeenten.
Via hetzelfde e-mailadres kunt u ons ook al uw vragen over dit bericht of de vragenlijst stellen.
Meer informatie over de standaarden en de gerelateerde producten vindt u behalve op deze
website op www.visd.nl.

Titel: Start verzending AZR-Afsluitberichten
Publicatie: 2014-11-27
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/start-verzending-azr-afsluitberichten
Afbeeldingen:
vember 2014 – De hervorming van de langdurige zorg leidt in 2015 tot een
verschuiving van een groot aantal cliënten. Het gaat om cliënten van wie de zorg vanuit het
AWBZ-domein wordt overgeheveld naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw.
28 november 2014 – De hervorming van de langdurige zorg leidt in 2015 tot een
verschuiving van een groot aantal cliënten. Het gaat om cliënten van wie de zorg vanuit het
AWBZ-domein wordt overgeheveld naar de Jeugdwet, Wmo of Zvw. Veel cliënten die
beschikken over een AWBZ-indicatiebesluit, en hun zorgaanbieders, krijgen in 2015 te
maken met een nieuwe situatie.
Om te zorgen dat binnen de AZR-keten helder is van welke cliënten de zorg wordt overgeheveld
naar een ander domein, hebben de ketenpartijen gezamenlijk afspraken gemaakt. Een van de
afspraken is de verzending van een ‘AZR-Afsluitbericht’. Dat bericht wordt vanaf 29 november via
de AZR-keten verzonden. De verzending van de afsluitberichten verloopt via de BerichtenPostbus
van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft maatregelen getroffen om deze postbus ook
in het weekend te ondersteunen.
Meerdere domeinen
Het AZR-Afsluitbericht zorgt per 1 januari 2015 voor een eenduidige en gelijktijdige
administratieve afsluiting van de AWBZ-indicaties die worden overgeheveld naar andere
domeinen. Ook zorgt het bericht ervoor dat een indicatie vanuit de AWBZ niet onterecht
doorloopt. Daarmee wordt voorkomen dat vanuit meerdere domeinen zorg wordt geleverd en
bekostigd. Voor elke cliënt van wie de AWBZ-zorg naar gemeenten (Wmo/Jeugdwet) en de
zorgverzekeraars (Zvw) wordt overgeheveld, wordt een dergelijk bericht verstuurd.
Inhoud en geldigheidsduur besluit
Het AZR-Afsluitbericht is geen nieuw indicatiebesluit, maar zuiver een administratief bericht.
Daarom ontvangen cliënten zelf daarover geen informatie. Het indicatiebesluit blijft immers
ongewijzigd qua inhoud en geldigheidsduur, totdat de zorgverzekeraar of gemeente anders beslist,
of de geldigheid van het besluit beëindigd is of wordt.
Alle indicaties waarop de wet- en regelgeving van de Wlz van toepassing is, zoals de
subsidieregelingen, worden niet afgesloten. Hiervoor wordt dus ook geen AZR-Afsluitbericht
verzonden. Als een van de zorgfuncties uit deze indicaties moet worden afgesloten, dan ligt de
verantwoordelijkheid daarvoor bij het zorgkantoor. Zorgaanbieders met cliënten voor wie een
AZR-Afsluitbericht is verstuurd, merken dit doordat het zorgkantoor de zorgtoewijzing intrekt.
Meer informatie
In de rechterkolom van dit nieuwsbericht vindt u een memo van de gezamenlijke
brancheorganisatie van de zorgaanbieders met instructies voor de verwerking van de
intrekkingsberichten. Ook kunt u hier het document ‘Scenario’s administratieve afhandeling
AWBZ-uitstroom’ downloaden.

Titel: AGB-code in Wmo en Jeugdwet
Publicatie: 2014-12-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/agb-code-wmo-en-jeugdwet
Afbeeldingen:
ember 2014 – Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de Wmo en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen
gemeenten en aanbieders.
2 december 2014 – Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de Wmo en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen
gemeenten en aanbieders. Om de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders te
ondersteunen, wordt in samenwerking een landelijke infrastructuur neergezet door VNG,
VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau.
Via deze infrastructuur worden op een veilige en gestandaardiseerde manier elektronische
berichten uitgewisseld. Voor aanbieders verloopt dit via VECOZO. Om als aanbieder gebruik te
kunnen maken van het VECOZO-knooppunt voor de berichten iWmo en iJw, is een AGB-code
benodigd. Aanbieders die al een actieve AGB-code in de AWBZ en Zvw hebben, kunnen een
erkenning aanvragen voor Wmo en Jeugdwet. De aanbieder bepaalt vervolgens in overleg met de
gemeente welke AGB-code of -codes worden gebruikt voor het elektronisch berichtenverkeer
Wmo en Jeugdwet.
Aanmelden bij VECOZO
Nadat de erkenning is toegevoegd, meldt de aanbieder zich aan bij VECOZO om deel te nemen
aan het berichtenverkeer. De aanbieder krijgt de specifieke overeenkomst voor Wmo of Jeugdwet
toegestuurd door VECOZO. Vanaf medio december kan de contactpersoon die is aangemeld bij
VECOZO namens de onderneming voor de Wmo of Jeugdwet aanvragen indienen voor nieuwe
gebruikers en de benodigde autorisaties op certificaten voor bestaande gebruikers regelen.
Wmo
Aanbieders van Wmo hoeven niet altijd aanbieders van zorg te zijn, bijvoorbeeld in het geval van
huishoudelijke hulp. Deze aanbieders zijn nog niet geregistreerd in het AGB-register. Zij kunnen
een AGB-code aanvragen via www.agbcode.nl met kwalificatie aanbieder Wmo (98, subsoort 02).
Een aanbieder moet wel ingeschreven zijn in het Handelsregister, een kopie van de inschrijving
moet worden meegestuurd.
Eén AGB-code gebruiken voor alle gemeenten
Aanbieders die al een AGB-code hebben, kunnen als ze dat willen op ondernemingsniveau een
aparte AGB-code aanvragen. De redenen kunnen bijvoorbeeld boekhoudkundig of softwarematig
zijn. Het is expliciet niet noodzakelijk een nieuwe AGB-code aan te vragen per gemeente waar u
berichten mee uitwisselt. Dus een aanbieder kan één AGB-code gebruiken voor alle gemeenten.
Gemeenten kunnen de AGB-code gebruiken in de contractering bij zorginkoop. In dat geval moet
de AGB-code waarmee is gecontracteerd ook worden gebruikt voor het elektronisch
berichtenverkeer met gemeenten via VECOZO. Ook het CAK accepteert AGB-codes voor de
gegevensuitwisseling met de zorgaanbieder in de Wmo: via de ZA-standaard. Dat kunnen, net als
in het berichtenverkeer voor iWmo via VECOZO, zowel koepel- en beheerstichtingcodes als
instellingscodes zijn. De AGB-code wordt gehanteerd in plaats van de bestaande WZA-code.
Jeugdwet
Ook de aanbieders voor de Jeugdwet – dit zullen alleen zorgaanbieders zijn – dienen herkenbaar
geregistreerd te worden. Daarbij is het mogelijk om een erkenning toe te voegen op de bestaande
AGB-code. Als de zorgaanbieder (nog) geen AGB-code heeft, kan die via bestaande criteria
worden aangevraagd, inclusief de erkenning aanbieder Jeugdzorg.

Erkenning
De vraag op welke AGB-code de erkenning moet worden toegevoegd, is afhankelijk van hoe de
zorgaanbieder het berichtenverkeer wilt laten verlopen met gemeenten: Centraal vanuit de
onderneming of decentraal vanuit eventuele vestigingen? In het eerste geval is alleen de erkenning
Wmo of Jeugdwet nodig bij de AGB-code van de onderneming. Is het tweede geval is de
erkenning Wmo of Jeugdwet ook nodig bij de AGB-codes van de vestigingen.
Meer informatie
Voor actuele en gedetailleerdere informatie over de AGB-code aanvragen of over de erkenning
Wmo of Jeugdwet kunt u de berichten op www.agbcode.nl raadplegen.
Bron: ministerie van VWS

Titel: Nieuw erratum BEP-model Wmo 1.0
Publicatie: 2014-12-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuw-erratum-bep-model-wmo-10
Afbeeldingen:
ember 2014 – Bevindingen op een BEP-model op deze website publiceert Zorginstituut
Nederland in de vorm van een erratum.
2 december 2014 – Bevindingen op een BEP-model op deze website publiceert Zorginstituut
Nederland in de vorm van een erratum.
De bevindingen worden in een nieuwe versie van het BEP-model verwerkt. Tot die tijd vindt u ze
via het overzicht hieronder. De specificaties van iWmo 1.0 bestaan dan ook uit het BEP-model
iWmo 1.0, versie 1.1 en dit erratum. Aan het erratum is deze wijziging toegevoegd:
Om de iWmo-berichten beter aan te laten sluiten bij de monitor sociaal domein worden
onderstaande codes en omschrijvingen toegevoegd aan de codelijst COD588 - MUTATIECODE.
De code is een verplichte rubriek. Partijen maken onderling afspraken per wanneer de code wordt
gebruikt.
Code Omschrijving
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Verhuizing naar een andere gemeente
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Voortzetting ondersteuning in sociale basisondersteuning
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Voortzetting in Zvw
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Voortzetting in Wlz

Titel: Uitleg over Verwijsindex Productcodes
Publicatie: 2014-12-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitleg-over-verwijsindex-productcodes
Afbeeldingen:
ember 2014 – Op 3 december vond het Online Vragenuur over de Verwijsindex van het
Zorginstituut Nederland plaats.
ember 2014 – Op 3 december vond het Online Vragenuur over de Verwijsindex van het
Zorginstituut Nederland plaats.
Het vragenuur is georganiseerd door het programma VISD van KING en VNG. Zo'n vijftig
medewerkers van gemeenten namen deel. Hebt u het Online Vragenuur gemist? Bekijk dan de
opname: Online Vragenuur Verwijsindex.

Titel: App geeft inzicht in uitstroom AWBZ-cliënten
Publicatie: 2014-12-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/app-geeft-inzicht-uitstroom-awbz-clienten
Afbeeldingen:
8 december 2014 – In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars
krijgen meer taken in de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZzorg wordt opgenomen in de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet
langdurige zorg.
8 december 2014 – In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars
krijgen meer taken in de uitvoering van de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZzorg wordt opgenomen in de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de Wet
langdurige zorg.
Wat betekent dit voor mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen? Hebben ze nog recht op de zorg die
ze al krijgen? En als er iets verandert, vanaf wanneer gebeurt dit dan? En bij wie moeten ze zijn?
Deze vragen krijgen zorgprofessionals dagelijks. De Uitstroom AWBZ-app geeft professionals een
handvat om cliëntvragen te beantwoorden.
Snel en eenvoudig
Via de app zien bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen op een snelle en eenvoudige manier wie
verantwoordelijk wordt voor de zorg die de cliënt nu ontvangt, en of er iets van de cliënt zelf
verwacht wordt. De app werkt eenvoudig met een paar gegevens uit het zorgplan en het
indicatiebesluit. Denk bijvoorbeeld aan geldigheid indicatie, de grondslag en welke zorg is
geïndiceerd. De professionals beantwoorden enkele korte vragen en zien direct het resultaat in het
scherm. Via het YouTube-kanaal van Zorginstituut Nederland kunt u korte introductie op de
app bekijken.
Aanwijzing géén besluit
De app geeft een aanwijzing in welk domein de zorg na de overheveling van AWBZ-zorg valt. Het
is vervolgens aan de gemeente, de zorgverzekeraar of het CIZ om hierover een formeel besluit te
nemen. Door samen met de cliënt de gegevens in te voeren kunnen zorgverleners de cliënt gelijk
het resultaat terugkoppelen.
Downloaden
U kunt de Uitstroom AWBZ-app nu gratis downloaden in de Google Play Store en binnenkort ook
in de App Store, zie het menu rechts. De app is gebaseerd op de tabel die ook wordt gebruikt in de
Module Uitstroom AWBZ voor zorginstellingen en zorgkantoren. Deze module kunt u raadplegen
onder het menu-item 'Modules'.

Titel: Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 49
Publicatie: 2014-12-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/monitor-voortgang-implementatie-iwlz-iwmo-en-ijwweek-49
Afbeeldingen:
ember 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
8 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
Zorginstituut Nederland heeft een korte vragenlijst opgesteld om de voortgang van de invoering te
monitoren.
De resultaten van de uitvraag vindt u als rapportage in het menu rechts. Om vanaf 1 januari met
de informatievoorziening aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, is het van belang dat alle partijen
in de keten tijdig de overgang maken naar de nieuwe releases. In de rapportage wordt ook een
overzicht gegeven van het aantal aansluitingen op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, de
aantallen aangevraagde AGB-codes bij Vektis en het aantal aansluitingen op VECOZO.
e resultaten van de monitor maken inzichtelijk hoe het er met de implementatie van de releases
voorstaat, en ze geven handvatten om indien nodig actie te ondernemen.De vragenlijst van het
Zorginstituut wordt in november en december onder softwareleveranciers en ketenpartijen
verschillende keren uitgezet.
Hebt u deze vragenlijst niet van ons ontvangen, maar u bent wel softwareleverancier en bezig met
de bouw van een van de releases? Dan kunt u de vragenlijst hiernaast downloaden en ingevuld
opsturen naar info@istandaarden.nl. Dan verwerken wij ook uw resultaat in de monitor. De
vragenlijst is verstuurd naar het CIZ, CAK, de zorgkantoren en softwareleveranciers van
zorgaanbieders en gemeenten.
Via hetzelfde e-mailadres kunt u ons ook al uw vragen over dit bericht of de vragenlijst stellen.
Meer informatie over de standaarden en de gerelateerde producten vindt u behalve op deze
website op www.visd.nl.

Titel: Testen met de Conversiemodule
Publicatie: 2014-12-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/testen-met-de-conversiemodule
Afbeeldingen:
ember 2014 – Sinds deze week is de Conversiemodule beschikbaar. U kunt de module
gebruiken om de conversie van AZR 3.2-bestanden naar iWlz1.0-bestanden en andersom te
testen.
11 december 2014 – Sinds deze week is de Conversiemodule beschikbaar. U kunt de module
gebruiken om de conversie van AZR 3.2-bestanden naar iWlz1.0-bestanden en andersom te
testen.
Vanaf begin januari 2015 kunt u met uw accountgegevens van het Zorgregistratie Portaal inloggen
op de Conversiemodule. Als u nog geen account hebt, kunt u het aanvragen via
www.zorgregistratie.nl. In de testperiode, december 2014, is de module vrij beschikbaar.
De Conversiemodule ondersteunt deze conversies:
• AW33 van iWlz1.0 naar AZR3.2
• AW35 van AZR3.2 naar iWlz1.0
• AW39 van AZR3.2 naar iWlz1.0
Daarnaast biedt de module de mogelijkheid om retourbestanden in te zien en wordt een overzicht
getoond van de opgenomen opmerkingen in deze retourbestanden:
• AW34 AZR 3.2 en iWlz1.0
• AW36 iWlz1.0
• AW310 iWlz1.0

Titel: GGK en VECOZO: knooppunten opgeleverd en getest
Publicatie: 2014-12-11
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ggk-en-vecozo-knooppunten-opgeleverd-en-getest
Afbeeldingen:
12 december 2014 – Op basis van de resultaten van de ketentests tot nu toe, verwachten het
ministerie van VWS en VNG dat gemeenten en aanbieders vanaf 2 januari gebruik kunnen
maken van de centrale infrastructuur.
12 december 2014 – Op basis van de resultaten van de ketentests tot nu toe, verwachten het
ministerie van VWS en VNG dat gemeenten en aanbieders vanaf 2 januari gebruik kunnen
maken van de centrale infrastructuur.
Dit geldt zowel voor de berichten Wmo en Jeugd als de Wlz-registertoets.
Hele keten getest
In de ketentests, inmiddels voor een groot deel afgerond, is de hele keten getest met een aantal
gemeenten en aanbieders voor Wmo en Jeugdwet en ICT-leveranciers. De groep is representatief
voor de gebruikte toepassingen. Getest is of het elektronisch toewijzen en declareren ‘end to end’
foutloos verloopt en of de Wlz-registertoets naar behoren werkt.
Geen belemmeringen voor grootschalig gebruik
De resultaten uit de ketentest zijn zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor grootschalig
gebruik vanaf 1 januari 2015. Kort voor de kerstdagen zijn alle bevindingen beschikbaar en
worden de voorzieningen definitief vrijgegeven voor gebruik. Hierover worden gemeenten en
aanbieders via de kanalen van het ministerie VWS, VNG en de brancheorganisaties van
aanbieders geïnformeerd.
Het volledige nieuwsbericht kunt u lezen op de website van Platform IZO.
Bron: ministerie van VWS

Titel: Productcodetabel landelijke inkoop Jeugd
Publicatie: 2014-12-11
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/productcodetabel-landelijke-inkoop-jeugd
Afbeeldingen:
12 december 2014 – De productcodetabel voor de landelijke inkoop jeugdzorg is gereed. Met
deze tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 2015 zorgberichten
en declaraties uitwisselen voor jeugdzorg, die door de VNG via een raamcontract is
ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen.
12 december 2014 – De productcodetabel voor de landelijke inkoop jeugdzorg is gereed. Met
deze tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 2015 zorgberichten
en declaraties uitwisselen voor jeugdzorg, die door de VNG via een raamcontract is
ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen.
U kunt de productcodetabel downloaden in het menu rechts, en via Tabellen op de Jeugdwetpagina. Zorginstituut Nederland voegt de tabel in de komende dagen voor alle gemeenten toe in
de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet.
Productcodetabel Jeugd
Met hulp van de tabel kunnen gemeenten en landelijk ingekochte instellingen vanaf 1 januari
zorgberichten en declaraties uitwisselen voor de jeugdzorg, die door de VNG via een
raamcontract is ingekocht en die gemeenten naar gebruik afrekenen. De gemeente ontvangt van de
landelijk ingekochte instellingen een melding bij aanvang van het zorgtraject en
declaratieberichten. Iedere gemeente heeft een tabel met tarieven en het ritme van declaratie per
instelling. Hierbij gebruikt de landelijk ingekochte instelling de productcodes die opgenomen zijn
in de nu gepresenteerde tabel.
Extra code: 'nader te bepalen’
Naast de productcodes die landelijk zijn ingekocht, zit in de nieuwe tabel één extra soort code:
voor alle acht hoofdcategorieën is in de tabel de productcode ‘nader te bepalen’ toegevoegd. Met
deze code is het voor gemeenten mogelijk om zorg toe te wijzen zonder het precieze product aan
te duiden.
Dit is in de praktijk een vaak voorkomende wens voor wijk- en jeugdteams. Om deze reden is de
‘nader te bepalen-code' voor alle gemeenten toegevoegd, waarbij elke gemeente zelf een keuze
maakt om de productcode te gebruiken.

Titel: Gewijzigde scenario's administratieve afhandeling uitstroom AWBZ
Publicatie: 2014-12-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/gewijzigde-scenarios-administratieve-afhandelinguitstroom-awbz
Afbeeldingen:
17 december 2014 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt
om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren.
Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al
uitgevoerd.
17 december 2014 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt
om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren.
Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al
uitgevoerd.
Een aantal onderwerpen is in de afgelopen periode verder uitgewerkt, zodat betrokkenen het
document 'Administratieve afhandeling AWBZ Uitstroom' hebben bijgesteld. U kunt het
downloaden in het menu rechts.
Wijzigingsoverzicht
Op pagina 7 zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
Scenario’s voor cliënten die in de Wlz blijven per 1 januari 2015
• De tekst ‘Een uitzondering hierop vormen besluiten voor LVG en SGLVG’ is gewijzigd in
‘Een uitzondering hierop vormen besluiten voor LVG’.
• De tekst ‘Einddatums verwijderen is niet van toepassing voor LVG en SGLVG’ is gewijzigd
in ‘Einddatums verwijderen is niet van toepassing voor LVG’.
Aan pagina 7 is deze tekst toegevoegd:
• Cliënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz,
ongeacht of zij wel of niet zijn opgenomen. De geldigheidsduur van hun indicatiebesluit
wordt ambtshalve op drie jaar gesteld, gerekend vanaf de datum waarop de AWBZ wordt
ingetrokken. Dat betekent dat alle GGZ-B-indicaties die op 1 januari 2015 nog geldig zijn
‘31-12-2017’ als einddatum krijgen.
Zorgkantoren en zorgaanbieders passen zelf de einddatum van de indicaties en de
zorgtoewijzingen in hun eigen systemen aan zonder dat daar berichtenverkeer aan te pas
komt.

Titel: Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 50
Publicatie: 2014-12-16
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/monitor-voortgang-implementatie-iwlz-iwmo-en-ijwweek-50
Afbeeldingen:
ember 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
17 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
Zorginstituut Nederland heeft een korte vragenlijst opgesteld om de voortgang van de invoering te
monitoren.
De resultaten van de uitvraag vindt u als rapportage in het menu rechts. Om vanaf 1 januari met
de informatievoorziening aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, is het van belang dat alle partijen
in de keten tijdig de overgang maken naar de nieuwe releases. In de rapportage wordt ook een
overzicht gegeven van het aantal aansluitingen op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, de
aantallen aangevraagde AGB-codes bij Vektis en het aantal aansluitingen op VECOZO.
e resultaten van de monitor maken inzichtelijk hoe het er met de implementatie van de releases
voorstaat, en ze geven handvatten om indien nodig actie te ondernemen.De vragenlijst van het
Zorginstituut wordt in november en december onder softwareleveranciers en ketenpartijen
verschillende keren uitgezet.
Hebt u deze vragenlijst niet van ons ontvangen, maar u bent wel softwareleverancier en bezig met
de bouw van een van de releases? Dan kunt u de vragenlijst hiernaast downloaden en ingevuld
opsturen naar info@istandaarden.nl. Dan verwerken wij ook uw resultaat in de monitor. De
vragenlijst is verstuurd naar het CIZ, CAK, de zorgkantoren en softwareleveranciers van
zorgaanbieders en gemeenten.
Via hetzelfde e-mailadres kunt u ons ook al uw vragen over dit bericht of de vragenlijst stellen.
Meer informatie over de standaarden en de gerelateerde producten vindt u behalve op deze
website op www.visd.nl.

Titel: Uitstroom AWBZ Plus voor zorgaanbieders
Publicatie: 2014-12-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitstroom-awbz-plus-voor-zorgaanbieders
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Icoon module
Uitstroom AWBZ Plus.png
18 december 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? En weet de
gemeente van de cliënt dat ook? Krijg ik op tijd een elektronische toewijzing van de
gemeenten? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben.
18 december 2014 – Welke zorg krijgt mijn cliënt in 2015 na de decentralisatie? En weet de
gemeente van de cliënt dat ook? Krijg ik op tijd een elektronische toewijzing van de
gemeenten? Dit zijn vragen die veel zorgaanbieders hebben.
De module Uitstroom AWBZ Plus van Zorginstituut Nederland is een tijdelijk hulpmiddel dat ze
helpt snel antwoord te krijgen. De module genereert overzichten die gemeenten duidelijkheid
geven over de in zorg te nemen cliënten. Zie ook het nieuwsbericht van 8 december 2014: App
geeft inzicht in uitstroom AWBZ-cliënten.
Validatie van overzichten
De Module Uitstroom AWBZ Plus stelt de overzichten eenvoudig samen, op basis van het
bestaande bestand van cliënten die uitstromen naar de Wmo. Zorgaanbieders bieden de
overzichten ter validatie aan bij de gemeenten. Daarin ligt de bevestiging voor het in zorg nemen
van de cliënten besloten: de aanbieders hebben zo zonder (elektronische) toewijzing toch een
vorm van bekrachtiging. Van de gemeenten hebben de zorgaanbieders de definitieve besluiten
nodig om de geleverde ondersteuning te kunnen declareren, tenzij onderling anders is afgesproken.
Zonder bevestiging van de gemeenten kunnen aan de overzichten van de Module Uitstroom
AWBZ Plus geen rechten worden ontleend.
Hoe werkt de module Uitstroom AWBZ Plus?
U installeert de module Uitstroom AWBZ Plus in uw eigen ICT-omgeving. Op basis van een
bestand, dat voldoet aan de bijgeleverde specificaties, vult u de module met
cliëntinformatie, vanuit uw eigen zorgsysteem. Via de module wordt de achterliggende
uitstroomtabel van Zorginstituut Nederland geraadpleegd, en de resultaten worden opgenomen in
een goed leesbaar overzicht in pdf-formaat met cliëntdetails per gemeente. De overzichten kunt u
aan de gemeenten sturen met het verzoek de gegevens te verifiëren en de resultaten aan u te
retourneren. Deze terugmelding kunt u vervolgens verwerken in uw systeem.
Module is tijdelijke oplossing
Met nadruk is de module Uitstroom AWBZ Plus een tijdelijke oplossing. Als u al definitieve
toewijzingen van gemeenten ontvangen hebt of binnenkort verwacht, dan hoeft u de module niet te
gebruiken. Afhankelijk van uw contractafspraken hebt u definitieve toewijzingen nodig om te
kunnen declareren. Verwacht u dat het nog geruime tijd zal duren voordat uw gemeenten
toewijzingen kunnen afgeven, dan biedt de plusmodule u de gelegenheid om in de tussenperiode
toch meer zekerheid te verkrijgen over het in zorg nemen van Wmo-cliënten. De module
Uitstroom AWBZ Plus is een uitbreiding op de module Uitstroom AWBZ die sinds 4 augustus
beschikbaar is op deze website.

Titel: Verwijsindex Productcodes uitgebreid met export- en importfunctie
Publicatie: 2014-12-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verwijsindex-productcodes-uitgebreid-met-exporten-importfunctie
Afbeeldingen:
22 december 2014 – In de module Verwijsindex Productcodes kunt u nu gebruikmaken van
een export- en importfunctie van productcodelijsten.
22 december 2014 – In de module Verwijsindex Productcodes kunt u nu gebruikmaken van
een export- en importfunctie van productcodelijsten.
De functionaliteit maakt het mogelijk om uit de Verwijsindex Productcodes een export van de
productcodelijst te maken en hierin aanpassingen te doen.
Eenvoudig lijsten opvoeren
Met de export- en importfunctie kunnen gemeenten dezelfde productcodelijst onder meerdere
gemeentecodes publiceren. Gebruikers voeren een lijst één keer in en kopiëren die eenvoudig naar
andere gemeentecodes. Gemeenten die langere lijsten met nieuwe productcodes willen toevoegen,
of lijsten met productcodes willen aanpassen, kunnen dit via een import doen.
CSV-bestanden
Een export uit de Verwijsindex Productcodes wordt gegenereerd in CSV-formaat ofwel als
kommagescheiden bestand. U kunt het bestand gebruiken als basis om lijsten in te voeren, en
volgens een vast format een nieuw CSV-bestand maken met productcodes. Wilt u meer kennis
opdoen over CSV-bestanden samenstellen, dan verwijzen we u door naar de diverse CSVeditors die in omloop zijn. Zorginstituut Nederland ondersteunt gebruikers niet bij het maken van
CSV-bestanden.

Titel: Monitor Voortgang Implementatie iWlz, iWmo en iJw week 51
Publicatie: 2014-12-22
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/monitor-voortgang-implementatie-iwlz-iwmo-en-ijwweek-51
Afbeeldingen:
23 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
23 december 2014 – iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn nieuwe releases voor de informatieuitwisseling binnen het domein Zorg en Ondersteuning. De implementatie van alle drie de
standaarden staat gepland voor 1 januari 2015.
Zorginstituut Nederland heeft een korte vragenlijst opgesteld om de voortgang van de invoering te
monitoren.
De resultaten van de uitvraag vindt u als rapportage in het menu rechts. Om vanaf 1 januari met
de informatievoorziening aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, is het van belang dat alle partijen
in de keten tijdig de overgang maken naar de nieuwe releases. In de rapportage wordt ook een
overzicht gegeven van het aantal aansluitingen op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, de
aantallen aangevraagde AGB-codes bij Vektis en het aantal aansluitingen op VECOZO.
e resultaten van de monitor maken inzichtelijk hoe het er met de implementatie van de releases
voorstaat, en ze geven handvatten om indien nodig actie te ondernemen.De vragenlijst van het
Zorginstituut wordt in november en december onder softwareleveranciers en ketenpartijen
verschillende keren uitgezet.
Hebt u deze vragenlijst niet van ons ontvangen, maar u bent wel softwareleverancier en bezig met
de bouw van een van de releases? Dan kunt u de vragenlijst hiernaast downloaden en ingevuld
opsturen naar info@istandaarden.nl. Dan verwerken wij ook uw resultaat in de monitor. De
vragenlijst is verstuurd naar het CIZ, CAK, de zorgkantoren en softwareleveranciers van
zorgaanbieders en gemeenten.
Via hetzelfde e-mailadres kunt u ons ook al uw vragen over dit bericht of de vragenlijst stellen.
Meer informatie over de standaarden en de gerelateerde producten vindt u behalve op deze
website op www.visd.nl.
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ember 2014 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de bètaversie van de
Berichtenconverter. De Berichtenconverter is een module waarmee gemeenten en
zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van
de iWmo- en iJw-standaard, al wél Wmo- en Jw-berichten kunnen genereren.
24 december 2014 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de bètaversie van de
Berichtenconverter. De Berichtenconverter is een module waarmee gemeenten en
zorginstellingen wiens software op 1 januari 2015 nog niet geschikt is voor het gebruik van
de iWmo- en iJw-standaard, al wél Wmo- en Jw-berichten kunnen genereren.
De bètaversie ondersteunt alleen nog Wmo-berichten. In de komende weken wordt de
Berichtenconverter verder ontwikkeld en uitgerold. U installeert de module in uw eigen ICTomgeving. Raadpleeg de handleiding voor verdere instructies.

Wat doet de module?
Op basis van handmatig of via invoerschermen ingevoerde informatie genereert de bètaversie van
de Berichtenconverter valide berichten van de WMO301, WMO303, WMO305 en WMO307.
Ook de inleesfunctie voor de Wmo-berichten werkt. Daarnaast genereert de module goed leesbare
bestanden van de WMO303 (Excel) en de WMO301, WMO305 en WMO307 (pdf-formaat).
Begin januari volgen twee releases van de Berichtenconverter zodat u ook Jw-berichten kunt
genereren.
Planning
• 5 januari 2015: uitbreiding met JW301- en JW303-berichten en
verbeteringen doorvoeren op gebied van gebruikersvriendelijkheid
• 12 januari 2015: oplevering volledige versie Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

