Titel: Deels afkeur berichten iWlz 1.1
Publicatie: 2016-01-03
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/deels-afkeur-berichten-iwlz-11
Afbeeldingen:
i 2016 – Het blijkt dat een deel van de iWlz 1.1-berichten wordt afgekeurd bij
VECOZO. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is. We gaan ervan uit dat morgen
een oplossing voorhanden is. We houden op u op de hoogte van de ontwikkelingen.
i 2016 – Het blijkt dat een deel van de iWlz 1.1-berichten wordt afgekeurd bij
VECOZO. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is. We gaan ervan uit dat morgen
een oplossing voorhanden is. We houden op u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De afdeling Support & Administratie van VECOZO ontvangt vandaag signalen van partijen dat
verschillende Wlz-berichten worden afgekeurd. VECOZO onderzoekt momenteel wat de reden
van afkeur is. De afkeur geldt voor een deel van de Wlz-berichten, vandaag zijn ook succesvol
Wlz-berichten in de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.1 uitgewisseld.
Afkeurreden VECMELD005
Vanaf 1 januari 2016 geldt binnen het Wlz-berichtenverkeer de nieuwe berichtenstandaard iWlz
1.1. Voor de afwijzing van de Wlz-berichten is nog geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. De
Wlz-berichten worden afgewezen met de afkeurreden ‘VECMELD005 - De berichtstandaard in
het Wlz-bestand wordt niet ondersteund’.
Meer informatie
Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. VECOZO houdt u via de website op de hoogte van de
voortgang. Onze excuses voor het ongemak.

Titel: Berichtenverkeer iWlz 1.1 werkt weer naar behoren
Publicatie: 2016-01-05
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/berichtenverkeer-iwlz-11-werkt-weer-naar-behoren
Afbeeldingen:
i 2016 - Gisteren werd een deel van de Wlz-berichten via VECOZO afgekeurd.
VECOZO heeft uitgezocht wat de belangrijkste oorzaken zijn. Voor de berichten die ten
onrechte zijn afgekeurd, is een aanpassing in de software doorgevoerd. Er zijn ook berichten
terecht afgekeurd omdat ze volgens de oude versie iWlz 1.0 zijn ingediend.
6 januari 2016 – Gisteren werd een deel van de Wlz-berichten via VECOZO afgekeurd.
VECOZO heeft uitgezocht wat de belangrijkste oorzaken zijn. Voor de berichten die ten
onrechte zijn afgekeurd, is een aanpassing in de software doorgevoerd. Er zijn ook berichten
terecht afgekeurd omdat ze volgens de oude versie iWlz 1.0 zijn ingediend.
Sinds 1 januari 2016 is het niet meer mogelijk om Wlz-berichten in versie 1.0 uit te wisselen. Per
die datum geldt versie iWlz 1.1 binnen het Wlz-berichtenverkeer. Om berichten van 1.0 naar 1.1
om te zetten, kunt u tijdelijk nog gebruikmaken van de Conversiemodule.
Geconverteerde berichten
VECOZO heeft de software aangepast voor de berichten die geconverteerd zijn met de
Conversiemodule van Zorginstituut Nederland. Eergisteren bleek dat bij versturen via VECOZO
van dit type bericht ten onrechte een foutmelding optrad, waarop afkeuring volgde. Met de
oplossing die gisteren toegepast is, wordt dat voortaan voorkomen.
Wat te doen met afgekeurde berichten?
• Hebt u een bericht ingediend in versie 1.0? Zet dit bericht dan om naar versie 1.1 met de
Conversiemodule. Na converteren biedt u het bericht via VECOZO opnieuw aan. U kunt de
versie controleren aan de extensie van de bestandsnaam:
◦ versie 1.0: .txt
◦ versie 1.1: .xml
• Hebt u een geconverteerd bestand ingediend dat vervolgens is afgekeurd, dan kunt u het
opnieuw aanbieden via VECOZO.
Het Wlz-berichtenverkeer werkt weer naar behoren. Mogelijk ondervond u in de afgelopen
periode nog enige traagheid van het systeem bij het indienen van Wlz-bestanden. Ook dit is
verholpen.
Contact
Hebt u nog bevindingen bij het indienen en downloaden van Wlz-bestanden, neemt u dan contact
op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO of onze
Servicedesk: info@istandaarden.nl.

Titel: Jeugdwet: verbeterde vertaalcodetabel CBS gepubliceerd
Publicatie: 2016-01-13
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/jeugdwet-verbeterde-vertaalcodetabel-cbsgepubliceerd
Afbeeldingen:
14 januari 2016 – In de vertaling van de standaardproductcodes Jeugdwet naar CBS-codes
voor de dimensie ‘hulpvorm’ is een aantal inconsistenties geconstateerd.
14 januari 2016 – In de vertaling van de standaardproductcodes Jeugdwet naar CBS-codes
voor de dimensie ‘hulpvorm’ is een aantal inconsistenties geconstateerd.
De correcties zijn inmiddels verwerkt in de vertaalcodetabel CBS. In het menu rechts kunt u de
tabel in Excel en als pdf downloaden. De mutaties ten opzichte van het eerste moment van
publicatie, 17 december 2015, zijn gemarkeerd in donkergeel.
Hebt u vragen? Neemt u dan contact op.

Titel: iStandaarden.nl is vernieuwd
Publicatie: 2016-01-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/istandaardennl-vernieuwd
Afbeeldingen:
18 januari 2016 – Voor meer gebruiksvriendelijkheid en betere service is istandaarden.nl
vernieuwd.
j de vernieuwing was het streven om zo weinig mogelijk te veranderen aan de
opbouw, het uiterlijk en de navigatie van de website.
18 januari 2016 – Voor meer gebruiksvriendelijkheid en betere service is istandaarden.nl
vernieuwd.
j de vernieuwing was het streven om zo weinig mogelijk te veranderen aan de
opbouw, het uiterlijk en de navigatie van de website.
Het is vooral de homepage die is aangepast, mede doordat we via die pagina doorverwijzen naar
Platform IZO. Sinds 1 januari faciliteert Zorginstituut Nederland het platform en de
Architectuurboard. Ook de informatie onder het nieuwe tabblad Projecten is IZO-gerelateerd.
Een belangrijk verschil met de oude website is dat istandaarden.nl nu ‘responsive’ is. Het betekent
dat de website zich aanpast aan het apparaat waarop u de site bekijkt. iStandaarden.nl is daarmee
geschikt geworden voor zowel mobiel en tablet als laptop en desktop.
Favorieten zouden automatisch moeten doorverwijzen naar de nieuwe pagina. Hebt u desondanks
moeite een pagina te vinden die u vroeger vaak bezocht? Gebruikt u dan de zoekfunctie van de
website rechtsboven op de pagina, bij de RSS-knop.
Met een RSS-reader volgt u onze recentste nieuwsberichten op de voet. Op termijn kunt u zich
ook abonneren op andere inhoud van istandaarden.nl. Ook via Twitter communiceren we, direct
na plaatsing, de publicatie van een nieuwsbericht.
We blijven werken aan gegevensontsluiting die zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze
gebruikers. Uw opmerkingen, tips en suggesties voor de website ontvangen wij graag. Zie de
contactpagina.

Titel: Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet voortaan in Excel
Publicatie: 2016-01-20
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/verwijsindex-productcodes-wmo-en-jeugdwetvoortaan-excel
Afbeeldingen:

i 2016 – Vanaf 1 januari 2016 is de functionaliteit van de webmodule 'Verwijsin
Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om
aanpassingen aan te brengen in de webmodule. Zorginstituut Nederland heeft de
publicatievorm in overleg met de ketenpartijen veranderd in Excel-bestanden.
Vanaf 1 ijanuari
2016 – 2016 is de functionaliteit van de webmodule 'Verwijsindex
Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Sinds die datum is het niet meer
mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de webmodule. Zorginstituut Nederland
heeft de publicatievorm in overleg met de ketenpartijen omgezet in Excel-bestanden.
De Excel-bestanden bevatten de Verwijsindex-overzichten voor de Jeugdwet en de Wmo. U kunt
ze downloaden in het menu rechts.
Productcodelijsten 2015
De Verwijsindex-overzichten tonen alleen nog de codes die door verschillende gemeenten in 2015
zijn gehanteerd, gebaseerd op de productcategorieën en -codes zoals ze in 2015 in gebruik waren.
Productcategorieën en productcodes die onder afspraken voor 2016 vallen, worden op een andere
manier gecommuniceerd.
Standaardproductcodelijsten
Met de komst van de vernieuwde standaardproductcodelijsten is de verwachting dat specifieke
productcodes per gemeente sterk zullen afnemen. Als gemeenten aanvullende, specifieke
productcodes blijven hanteren, dan moeten gemeenten dit zelf met zorgaanbieders afstemmen.
Een centrale functionaliteit, zoals de Verwijsindex, is hiervoor in 2016 niet beschikbaar.
Bestanden staan ook op module-overzichtspagina
De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet blijft op de overzichtspagina met
modules staan. We hebben de verwijzing naar de module onderaan de pagina ondergebracht. Op
de Verwijsindex-pagina kunt u dezelfde overzichten opvragen als die bij dit bericht.
Eerdere berichtgeving
Zie ook het nieuwsbericht van 18 december 2015: Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet
buiten werking in 2016 en Verwijsindex bevroren per 1 januari 2016.

Titel: Invoering nieuwe versies iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2016-02-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/invoering-nieuwe-versies-iwlz-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
2 februari 2016 – Vier weken geleden zijn de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw in
gebruik genomen. Hoe staat het ervoor met de invoering van de releases? Het algemene
beeld is positief.
2 februari 2016 – Vier weken geleden zijn de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw in
gebruik genomen. Hoe staat het ervoor met de invoering van de releases? Het algemene
beeld is positief.
iWmo en iJw 2.0 en iWlz 1.1 zijn per 1 januari 2016 de iStandaarden die in de keten gebruikt
worden. Ze zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de belangrijkste gebruikers: de
ketenpartijen.
Elke jaarlijkse release van iStandaarden komt tot stand in nauwe samenwerking met de keten. In
overleg worden de standaarden gebaseerd op ontwikkelingen in informatievoorziening in de zorg,
op wijzigingen in wet- en regelgeving en op optimalisatiewensen.
Zo is in iWlz 1.1 XML ingevoerd als primaire taal en het MPT (Modulair Pakket Thuis) is
toegevoegd aan de standaard. In iWmo en iJw 2.0 zijn alle records verwijderd die hun oorsprong
in de AWBZ kennen. Ook zijn uitvoeringsvarianten, nieuwe elementen bij en nieuwe
productcodelijsten toegevoegd.
Tot dusver verloopt de invoering voorspoedig, op enkele verbeterpunten na, waarop in de
keten adequaat gereageerd is.
Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet
In de eerste week waren meldingen aanleiding om in de Berichtenconverter direct verbeteringen
door te voeren. Dit heeft geleid tot de publicatie van nieuwe versies van de Berichtenconverter
2.0. Een van de belangrijke wijzigingen betrof de berichten WMO303 en JW303. Voor deze
berichten is de conversie van EI-bericht naar Excel en vice versa verbeterd.
Invoering XML in iWlz
We constateerden dat bij de invoering van XML als primaire taal in iWlz 1.1 verschillende
interpretatieverschillen zijn ontstaan in de opmaak van XML-berichten. Inmiddels bestaat
daarvoor een oplossing. Samen met de ketenpartijen verkent het Zorginstituut manieren om zulke
verschillen in de toekomst te voorkomen.
Tot 1 april
De overgang naar de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw loopt tot 1 april 2016. Met ingang
van die datum moeten alle ketenpartijen de berichtenstandaarden die ze gebruiken volledig
ondergebracht hebben in hun systemen. Zorginstituut Nederland houdt de Conversiemodule, die
tot 1 april 2016 gebruikt kan worden, nauwlettend in de gaten. Het is een graadmeter voor de
voortgang van de invoering. De Berichtenconverter blijft ook na 1 april nog actief.

Titel: Timing publicatie wachtlijstinformatie langdurige zorg
Publicatie: 2016-02-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/timing-publicatie-wachtlijstinformatie-langdurigezorg
Afbeeldingen:
2 februari 2016 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceren we maandelijks een
gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige zorg. In de afgelopen
maanden is daarin een achterstand opgetreden.
2 februari 2016 – In opdracht van het ministerie van VWS publiceert Zorginstituut
Nederland maandelijks een gedetailleerd overzicht van het aantal wachtenden op langdurige
zorg. In de afgelopen maanden is daarin een achterstand opgetreden.
De bestanden met wachtlijstinformatie, ofwel de ‘Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg’
verschijnen doorgaans rond het einde van de navolgende maand. Dit houdt in dat het Zorginstituut
de wachtlijstinformatie van december in januari publiceert. We verzamelen ze op deze pagina.
Voor de wachtlijstrapportage van november 2015 (stand van zaken 1 december) en december
2015 (stand van zaken 1 januari 2016) geldt dat de aanlevering vanuit de zorgkantoren inmiddels
is begonnen. Vanwege de nieuwe AW317-definitie lopen het Zorginstituut en de zorgkantoren
tegen een aantal problemen aan en is er meer tijd nodig.
Samen met de betrokken partijen doen we er alles aan om de achterstand zo spoedig mogelijk weg
te werken. Hebt u vragen over dit bericht, neemt u dan contact op met het beheerteam
iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: iJw: productcodes jeugd-ggz zijn verduidelijkt
Publicatie: 2016-02-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/ijw-productcodes-jeugd-ggz-zijn-verduidelijkt
Afbeeldingen:
3 februari 2016 –
Voor gemeenten en aanbieders die voor jeugd-ggz gebruikmaken van een
facturatiesystematiek die productcodes van maximaal vijf posities toelaat, is nu een
standaardvertaling van zescijferige DBC-codes naar vijfcijferige productcodes beschikbaar.
3 februari 2016 –Voor gemeenten en aanbieders die voor jeugd-ggz gebruikmaken van een
facturatiesystematiek die productcodes van maximaal vijf posities toelaat, is nu een
standaardvertaling van zescijferige DBC-codes naar vijfcijferige productcodes beschikbaar.
Zo wordt een wildgroei in codes voorkomen en kunnen DBC-producten in interne administraties
eenduidig worden toegepast.
DBC-productstructuur
In de jeugd-ggz wordt al geruime tijd gewerkt met de DBC-productstructuur. Om een soepele
overgang naar de Jeugdwet mogelijk te maken, is bij de decentralisatie afgesproken dat deze
productstructuur in ieder geval nog tot en met december 2017 gehanteerd wordt. Dat betekent dat
aanbieders van jeugd-ggz in de facturen die zij naar gemeenten sturen, gebruik kunnen blijven
maken van de DBC-systematiek en bijbehorende codes.
Handreiking jeugd-ggz
In december 2015 is de Handreiking jeugd-ggz verschenen, die een landelijke aanbeveling geeft
over gestandaardiseerde informatievoorziening tussen aanbieders en gemeenten. In deze
handreiking komen de berichten JW321 en JW303 aan bod als mogelijkheden om als
zorgaanbieder te factureren aan gemeenten.
JW321
Het JW321-bericht maakt het voor aanbieders mogelijk om via de DBC-systematiek te factureren
aan de gemeente. Dit kan met de NZa-declaratiecodes van zes posities (bijvoorbeeld 25J501). De
gemeente kan bij de verwerking van JW321 in de interne administratie de vertaalslag maken van
de zescijferige NZa-declaratiecode naar de vijfcijferige productcode. Deze standaardvertaling is nu
beschikbaar.
JW303
Als er tussen aanbieder en gemeente met wederzijds goedvinden is overeengekomen met het
JW303-bericht te werken, kan vanaf nu gebruik worden gemaakt van de standaardvertaling van de
DBC-producten. Met de standaardcodes wordt wildgroei in eigen oplossingen voorkomen. De
codes sluiten aan op de iJw-productcategorieën die in de JW303-berichten zijn voorgeschreven.
Van eigen codes naar standaardcodes
Maakt u gebruik van eigen (afwijkende) productcodes voor jeugd-ggz en wilt u nu overstappen
naar de standaardlijst? Bespreek dit dan met uw ketenpartner en softwareleverancier, zodat een
administratief soepele overgang mogelijk is.
Meer informatie
Hebt u vragen over de facturatie van jeugd-ggz? Lees de Handreiking jeugd-ggz of benader uw
regionale accountmanager.

Titel: Behaalde Groene Vinken persoonlijk uitgereikt
Publicatie: 2016-02-25
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/behaalde-groene-vinken-persoonlijk-uitgereikt
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Uitreiking Groene
Vink 25 februari 2016 V.jpg
ebruari 2016 – Zorginstituut Nederland heeft voor de vierde keer Groene Vinken mogen
overhandigen aan softwareleveranciers van zorgaanbieders en gemeenten, en aan andere
partijen in het werkveld van iWlz, iWmo en iJw. De uitreiking van de Groene Vink – een
feestelijke mijlpaal in het implementatietraject – vond gisteren plaats bij PsyQ van de
Parnassia Groep in Den Haag.

26 februari 2016 – Zorginstituut Nederland heeft voor de vierde keer Groene Vinken mogen
overhandigen aan softwareleveranciers van zorgaanbieders en gemeenten, en aan andere
partijen in het werkveld van iWlz, iWmo en iJw. De uitreiking van de Groene Vink – een
feestelijke mijlpaal in het implementatietraject – vond gisteren plaats bij PsyQ van de
Parnassia Groep in Den Haag.
Net als in voorgaande jaren heeft een zorginstelling het kunstwerk gemaakt bij de Groene Vink.
De creatieve invulling kwam dit keer uit de houtwerkplaats van Lievegoed in Haarlem.
Het is mogelijk om de Groene Vink voor iWlz, iWmo of iJw te behalen, of een combinatie
daarvan. Tot nu toe behaalden eenenveertig softwareleveranciers van zorgaanbieders en
gemeenten een Groene Vink, zestien van hen voor alle drie de iStandaarden. Naast
softwareleveranciers werd aan CAK, CIZ en diverse zorgkantoren de Groene Vink uitgereikt.
Op de Groene Vink-overzichtspagina kunt u het totaaloverzicht van deelnemers inzien en
downloaden.
Persoonlijke noot
Arnold Moerkamp, voorzitter van Zorginstituut Nederland, Jan Vermeer, directeur
Maatschappelijke Ondersteuning van VWS, en Reinier ter Kuile, programmadirecteur iSociaalDomein voor gemeenten en zorgaanbieders, spraken tijdens de bijeenkomst hun
waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen die werken met iStandaarden. Het draagt bij aan
een integrale informatievoorziening die we met alle partijen willen realiseren.
De laatste spreker was Cor van de Linde van Lievegoed. Hij nam de aanwezigen mee op een
wandeling over het Lievegoed-terrein, die eindigde in de houtwerkplaats waar de Groene Vink is
gemaakt. Namens Zorginstituut Nederland reikte Cor de eerste Groene Vink uit, aan de eigen
softwareleverancier. Aansluitend werden een voor een de andere Groene Vinken persoonlijk
overhandigd.
Zekerheid
Zorginstituut Nederland toetst iWlz-, iWmo- en iJw-berichten die de softwareleveranciers
aanleveren. Als de berichten voldoen aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot
en met inhoud, ontvangen leveranciers een Groene Vink. Voor leveranciers van gemeenten toetsen
we ook de StUF-envelop. De Groene Vink is een erkenning dat de software berichten genereert
die aan de eisen voldoen. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen softwaresystemen
gegenereerd worden, in orde zijn
Groene Vink gedurende het hele jaar
Na de feestelijke uitreiking van de Groene Vink voor de release iWlz 1.1 iWmo 2.0 en iJw 2.0 is
het heel 2016 nog mogelijk om voor deze releases berichten aan te leveren voor de technische en
inhoudelijke toetsing. Bij een positief resultaat wordt u vermeld in de tabel en het Excel-bestand
op de overzichtspagina. Met al uw vragen over de toetsing voor de Groene Vink neemt u contact
op met het Beheerteam iStandaarden.
Meer weten over de Groene Vink? Bekijk de
voor iStandaarden.

gemene informatiepagina: de Groene Vink

Foto-impressie uitreiking Groene Vink 25 februari 2016

Titel: Beëindiging conversiediensten per 1 april 2016
Publicatie: 2016-02-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/beeindiging-conversiediensten-1-april-2016
Afbeeldingen:
29 februari 2016 – De overgangsperiode van iWmo en iJw 1.0 naar de 2.0-versies loopt 1
april ten einde. Ook de overgang van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 is per die datum afgelopen. Het
heeft gevolgen voor de conversiediensten die VECOZO, het Inlichtingenbureau en
Zorginstituut Nederland aanbieden.
29 februari 2016 – De overgangsperiode van iWmo en iJw 1.0 naar de 2.0-versies loopt 1
april ten einde. Ook de overgang van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 is per die datum afgelopen. Het
heeft gevolgen voor de conversiediensten die VECOZO, het Inlichtingenbureau en
Zorginstituut Nederland aanbieden.
De conversiediensten voor zowel iWlz, iWmo als iJw, die sinds 1 januari 2016 de overgang naar
de nieuwe releases ondersteunen, gaan per 1 april 2016 uit de lucht.

iWmo en iJw
Sinds 1 januari 2016 wisselen het portaal van het Inlichtingenbureau en het portaal van VECOZO
alleen nog informatie uit met EI-berichten en StUF-envelop volgens iWmo 2.0 en iJw 2.0. Bij
sommige gemeenten en softwareleveranciers ontbrak op dat moment nog de mogelijkheid om in
2.0 te ontvangen en versturen. De tijdelijke conversiedienst die toen is aangeboden om informatie
om te zetten van 1.0 naar 2.0 en andersom, eindigt per 31 maart 2016.
Beëindiging Conversiedienst Inlichtingenbureau
Als u 1.0-EI-berichten en 1.0-StUF-envelop-informatie momenteel nog automatisch omzet naar
2.0 met de conversiedienst van het Inlichtingenbureau, dan moet u zo snel mogelijk overstappen
op iWmo en iJw 2.0.
Bent u per 1 april nog niet overgestapt op iWmo 2.0 en iJw 2.0? Dan kunt u geen berichten meer
versturen en ontvangen via het GGK, dat bij het Inlichtingenbureau ‘portaal Knooppuntdiensten’
heet. Het portaal accepteert vanaf 31 maart uitsluitend versie 2.0 van de StUF-envelop en EIberichten.
Uw softwareleverancier kan u vertellen of uw pakket al klaar is om berichten uit te wisselen in
2.0. Zo ja, dan is het van groot belang dat u de nieuwe instellingen doorvoert op het portaal van
het Inlichtingenbureau.
• Geef bij de producten Wmo en Jw op het instellingentabblad aan met welke versie u
berichten uitwisselt
• Kies ‘Opslaan’
• Uw instellingen zijn direct aangepast en u bent klaar voor iWmo en iJw 2.0.

Verzeker uzelf ervan dat u de instellingen hebt opgeslagen. Anders blijft u geregistreerd staan als
gebruiker van iWmo 1.0 en iJw 1.0.
Neem voor hulp en vragen contact op met de servicedesk van het Inlichtingenbureau: 0800 222 11
22 of servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Met vragen over de overstap of problemen die u
daarbij signaleert, kunt u terecht bij de accountmanagers van het programma
Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) of bij de brancheorganisaties van zorgaanbieders.
Beëindiging Conversiedienst VECOZO
Momenteel is er nog geen informatie beschikbaar over de beëindiging van de conversiedienst van
VECOZO. In deze week verschijnt op vecozo.nl een bericht over de gang van zaken rond hun
conversiedienst.

iWlz
Beëindiging Conversiedienst Zorginstituut Nederland
De Conversiemodule voor iWlz is op 1 december 2015 gelanceerd en zoals op de modulepagina
staat aangegeven, is de module beschikbaar tot 1 april 2016.
Zorginstituut Nederland ziet dat het gebruik van de module afneemt. Het is een teken dat de
overgang naar iWlz positief verloopt.
Hebt u redenen om na 1 april toch gebruik te blijven maken van de Conversiemodule? Neemt u
dan contact op met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: iWmo en iJw: softwareleveranciers bereiden zich voor op XML
Publicatie: 2016-03-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-softwareleveranciers-bereiden-zichvoor-op-xml
Afbeeldingen:
11 maart 2016 – In samenwerking met programma Informatievoorziening Sociaal Domein
(ISD) van VNG werkt het beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland aan een
uitgebreide voorbereiding voor de invoering van XML in de Wmo en Jeugdwet. Zoals het er
nu voorstaat, gebeurt dat na 1 januari 2017: de ingangsdatum van de nieuwe releases van
iWmo en iJw.
11 maart 2016 – In samenwerking met programma Informatievoorziening Sociaal Domein
(ISD) van VNG werkt het beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland aan een
uitgebreide voorbereiding voor de invoering van XML in de Wmo en Jeugdwet.
De invoering van XML vindt gelijktijdig plaats met de invoering van de nieuwe releases van
iWmo en iJw.
Twee weken geleden is onder softwareleveranciers in het sociaal domein een consultatieronde
gehouden over XSD’s in iWmo 2.0 en iJw 2.0. De vragenlijst is verspreid onder alle
softwareleveranciers die in de Wmo en Jeugdwet software leveren, zowel aan zorgaanbieders als
gemeenten. Naast vragen over XSD’s bevatte de enquête vragen over een conceptimplementatieaanpak voor de invoering van XML.
Consultatie over XSD’s
Op de vragen over XSD zijn negentien gedetailleerde reacties gegeven. Daarbij ging het vooral
over ontwerpkeuzes, zoals hantering van een ‘default’ en onderscheid maken in de naamgeving
van definities en elementtypen. Alle aandachtspunten uit de consultatieronde koppelen we terug in
de publicatie van de definitieve XSD’s voor iWmo 2.0 en iJw 2.0, begin april 2016.
Keuze uit drie ontwerpen
In de enquête zijn drie ontwerpkeuzes voorgelegd. De softwareleveranciers geven aan dat ze geen
duidelijke voorkeur hebben. Uitgangspunt is daarom om zoveel mogelijk vast te houden aan de
keuzes die in iWlz zijn gemaakt. Op die manier zijn er geen aanpassingen voor iWlz nodig.
Consultatie over concept-implementatieaanpak
Bij de toekomstige XML-implementatie hebben ISD en het Zorginstituut een aanpak opgesteld en
verspreid onder softwareleveranciers. De algemene opinie van de bevraagden is dat de
implementatieaanpak haalbaar is onder deze voorwaarden:
• er komen geen tussentijdse wijzigingen van de specificaties;
• de ketentestfaciliteiten zijn langere tijd beschikbaar;
• duidelijke documentatie inclusief draaiboek en voorbeeldbestanden;
• een freeze-periode van een weekend, waarin overgeschakeld wordt van EI 2.0 naar 2.1
XML.
Gefundeerd advies
Daarnaast blijkt dat de gewenste ingangsdatum verder in de toekomst ligt dan 1 februari 2017, het
voorstel in de concept-implementatieaanpak. Gemeentelijke softwareleveranciers geven aan
negatieve ervaringen te hebben met eerdere ‘big bang-implementaties’. Daarom worden
momenteel de geleerde lessen uit onder andere CORV, de Wlz-XML-implementatie en de
overgang van iJw en iWmo 1.0 naar 2.0 verwerkt tot een gefundeerd advies.

Op tijd beginnen
Samen met betrokken partijen wordt gekeken wat er nog meer gedaan kan worden om de
implementatie van XML succesvol te laten zijn. Het belangrijkste doel van het werkveld is om
vroegtijdig een keuze te maken, zodat op tijd kan worden begonnen met de voorbereidingen. Naar
verwachting wordt de definitieve implementatieaanpak in april gepubliceerd op deze website.
U kunt nog reageren tot en met vrijdag 18 maart
Programma ISD en Zorginstituut Nederland bedanken alle softwareleveranciers die deelnamen
aan de consultatieronde. Hebt u de vragenlijst ontvangen maar nog niet ingevuld? Dat kan nog tot
en met vrijdag 18 maart 2016.
Terugkoppeling
Bij de definitieve XSD’s voor iWmo en iJw 2.0, en waarschijnlijk ook bij de definitieve
implementatieaanpak, publiceren we een overzicht met alle ontvangen reacties en de actie die
daarop ondernomen is.

Titel: Brede blik kenmerkt eerste twee Platform IZO-bijeenkomsten van 2016
Publicatie: 2016-03-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/brede-blik-kenmerkt-eerste-twee-platform-izobijeenkomsten-van-2016
Afbeeldingen:
18 maart 2016 – Sinds 1 januari 2016 vallen IZO-activiteiten onder de hoede van
Zorginstituut Nederland. De eerste twee maandelijkse bijeenkomsten, op 12 februari en 11
maart, zijn vooral aangewend om inzicht te krijgen in wat er speelt bij de deelnemers, waar
hun ambities naar uit gaan en welke onderwerpen zij het liefst aan de orde zien komen.
18 maart 2016 – Sinds 1 januari 2016 vallen IZO-activiteiten onder de hoede van
Zorginstituut Nederland. De eerste twee maandelijkse bijeenkomsten, op 12 februari en 11
maart, zijn vooral aangewend om inzicht te krijgen in wat er speelt bij de deelnemers, waar
hun ambities naar uit gaan en welke onderwerpen zij het liefst aan de orde zien komen.
Onder de nieuwe vlag kent Platform IZO geen grote veranderingen: deelnemers halen en brengen
informatie en de bijeenkomsten zijn onafhankelijk. Het ministerie van VWS blijft deelnemen aan
het platform. Ook het doel is vrijwel ongewijzigd: signaleren, afstemmen, initiëren.
Een deel van de platformleden heeft aangegeven meer functie te zien in de brede samenstelling
van het netwerk en de bijbehorende kennis en expertise dan in kennisdeling en inspiratie alleen.
Op die voet gaat Platform IZO verder in 2016.
Daarbij bestaat de wens om breder te kijken. Een van de platformleden: “Het is goed om best
practices naar voren te halen, maar blijf ook kijken naar nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld
alles rondom nieuwe privacywetgeving. Je denkt dat je goed bezig bent, maar in hoeverre is dat
wat je doet niet ad hoc uit het bestaande voortgekomen? Laat je werk beoordelen door de
omgeving. We zijn een netwerk en kunnen elkaar helpen door elkaar een spiegel voor te houden.”
Jaarprogramma
Het doel van de eerste bijeenkomsten is dan ook om voor 2016 duidelijk te maken met welke
onderwerpen de platformleden te maken hebben en waar de omgeving zich mee bezighoudt. Wat
zijn hun speerpunten in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning? En wat zijn
interessante raakvlakken? Op die samenhang is de jaarprogrammering van Platform IZO
gebaseerd.
De deelnemers kunnen aangeven welke sprekers uit de eerste drie sessies ze in de komende
periode aan het woord willen laten met een verdieping op het onderwerp. Aanvullend worden
thema’s aangesneden die bijvoorbeeld op innovatief vlak een duidelijke relatie hebben met het
onderwerp.
Eerste bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst, vrijdag 12 februari, heeft elk van de partijen de speerpunten uit het
jaarplan gepresenteerd. De link tussen hun plannen en het Toekomstbeeld 2020 van Platform IZO
is duidelijk aanwezig en ook vertoonden de speerpunten veel overeenkomst. Sommige deelnemers
maakten direct onderlinge afspraken om betrokken te raken bij elkaars initiatieven.
Daarnaast vertelde Herko Coomans (VWS) over i-ontwikkelingen bij het ministerie en Marc van
Eck (ActiZ) beschouwde, een jaar na de transitie van de langdurige zorg, de manier waarop de
systeemwereld de overgang belemmert.
Tweede bijeenkomst
In de tweede bijeenkomst, op 12 maart, gaf Hans Oosterkamp (voorzitter vanuit Zorginstituut
Nederland) een résumé van de speerpunten uit de jaarplannen van de deelnemers. Zijn korte
samenvatting wordt nog uitgebreid, waarbij de relatie wordt gezocht met partijen buiten het directe
werkveld van zorg en ondersteuning.

In wat daar speelt, gaven sprekers van ICTU, CIBG, Nictiz, LIACS en LRZA al inzicht. Deze blik
naar buiten op het veld rondom Platform IZO is een belangrijk uitgangspunt in de jaaragenda. In
de komende bijeenkomst, op vrijdag 8 april, krijgt dit een vervolg.
Ad Kroft en Henk Tulner (Inseit) zien IT als de aanjager van heel veel mogelijkheden. Zij deelden
hun inzichten in de overgang van een dure API-economie naar een goedkopere blockchaineconomie. Daarin vindt bij de informatieoverdracht verificatie van de werkelijkheid op een andere
manier plaats. Het vraagt om nieuwe regelgeving, en een andere definitie van ‘eigendom’. De zorg
is een kansrijke sector om voorloper te zijn voor blockchain vanwege de hoge mate van
standaardisatie.
Alle presentaties van de bijeenkomst van Platform IZO op 12 februari en 11 maart zijn voor
u verzameld op deze pagina. Na elke maandelijkse bijeenkomst vullen we de pagina aan met
presentaties van de sprekers.

Titel: Referentiegroepen van start: voorbereiding nieuwe releases iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2016-03-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/eerste-referentiegroepbijeenkomst-voorbereidingnieuwe-releases-iwlz-iwmo-en-ijw-van-start
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Referentiegroep
maart 2016 I.jpg
/
t 2016 – Met de bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz op 8 maart en de
Referentiegroep iWmo/iJw op 10 maart is de inhoudelijke voorbereiding voor de nieuwe
iStandaarden-releases begonnen.
18 maart 2016 – Met de bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz op 8 maart en de
Referentiegroep iWmo/iJw op 10 maart is de inhoudelijke voorbereiding voor de nieuwe
iStandaarden-releases begonnen.
Naar verwachting worden op 1 juni 2016 de conceptspecificaties gepubliceerd, de opmaat voor de
implementatie van de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw.
De deelnemers aan de referentiegroepen stemmen de inhoud van de releases met elkaar af. Zij
doen dat in eerste instantie in nog een aantal afzonderlijke bijeenkomsten, een voor iWlz en een
voor iWmo/iJw. Afsluitend vindt integraal overleg plaats, waarbij vertegenwoordigers uit het
complete werkveld tegelijk aanwezig zijn: zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, CIZ, CAK,
VWS, NZa, Vektis, ISD van VNG, SVB en ZN.
In het integraal overleg komen vooral domeinoverstijgende onderwerpen aan de orde. Juist daar
waar domeinen samenlopen, wordt in de praktijk veel hinder ondervonden. Beoogd wordt om met
de integrale referentiegroep kennis en begrip van elkaars (informatie)processen te genereren. Dat
bevordert de samenwerking tussen domeinen.
De Stuurgroep iWlz en het programma ISD voor iWmo/iJw geven de bijeenkomsten richting met
informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, onderhoud en optimalisatie van de
informatievoorziening en technische innovatie.
In alles wat de referentiegroepen doen, is het proces dat een cliënt doorloopt het uitgangspunt.
Hoe beweegt hij zich zo soepel mogelijk door het zorgadministratieproces en welke informatieuitwisseling is daarbij nodig? Daarover wordt in de bijeenkomsten zowel plenair als in kleine
groepjes gesproken. Het levert waardevolle inbreng op om de conceptspecificaties verder uit te
werken.
In de komende periode spreken de groepsleden elkaar regelmatig over de nieuwe release. De
Referentiegroep iWlz komt op 22 maart weer bij elkaar, de leden van de Referentiegroep iWmo/
iJw op 24 maart. Een van de deelnemers over de Referentiegroep iWlz: “Dit zijn sessies waar ik
energie van krijg, we werken samen naar een flexibel toekomstbeeld.”
Op maandag 11 april vindt de afsluitende, integrale referentiegroep plaats waar deelnemers
domeinoverstijgende onderwerpen van de drie iStandaarden bezien.
In april en mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de bijeenkomst vertalen naar
techniek. Hebt u vragen over de referentiegroepen voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en
iJw? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.

Titel: Bereikbaarheid rond Pasen
Publicatie: 2016-03-23
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-rond-pasen
Afbeeldingen:
24 maart 2016 – In de periode rond de paasdagen gelden andere openingstijden van
Zorginstituut Nederland en de Servicedesk iStandaarden.
24 maart 2016 – Tijdens de paasdagen gelden voor de Servicedesk iStandaarden andere
openingstijden.
Op Goede Vrijdag, 25 maart, is de Servicedesk iStandaarden geopend volgens de reguliere
openingstijden.
Op tweede paasdag, 28 maart, is de Servicedesk iStandaarden gesloten.

Titel: Aanpassing codelijst ‘type verwijzer’ in iWmo en iJw 2.0
Publicatie: 2016-03-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/aanpassing-codelijst-type-verwijzer-iwmo-en-ijw-20
Afbeeldingen:
il 2016 – Voor de 2.0-berichten JW321, JW315 en WMO315 zijn aan de codelijst ‘type
verwijzer’ de codes ‘Onbekend’ (code 07) en ‘Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of
Officier van Justitie’ (code 08) toegevoegd.
1 april 2016 – Voor de 2.0-berichten JW321, JW315 en WMO315 zijn aan de codelijst ‘type
verwijzer’ de codes ‘Onbekend’ (code 07) en ‘Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of
Officier van Justitie’ (code 08) toegevoegd.

De aanpassing van de codelijst volgt op de wijziging die het CBS in overleg met Jeugdzorg NL
heeft gedaan in het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd, dat de periodieke aanlevering van
gegevens van een jeugdhulpaanbieder aan CBS beschrijft. Het is de wens de gegevensuitwisseling
volgens iStandaarden en Vektis te laten aansluiten bij de codes zoals in het protocol worden
gehanteerd.
Type verwijzer
De Jeugdwet stelt dat tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de
voorwaarden waaronder en wijze waarop rechtstreekse verwijzing verloopt. De codes bij type
verwijzer zijn van toepassing op de routes zoals deze in de Jeugdwet worden onderkend.
Organisaties of personen die rechtstreeks jeugdigen en hun ouders op grond van de wet kunnen
doorverwijzen naar jeugdhulp krijgen ermee te maken.
Constraint
De optie ‘Onbekend’ (code 07) kan alleen worden gekozen bij jeugdhulp die voor 1 januari 2015
is gestart. Hiervoor is een constraint opgenomen in de berichtspecificaties.
Implementatie 1 juli 2016
De implementatiedatum van code 07 en 08 is gepland op 1 juli 2016. De impact op systemen en
administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als geringe impact. De ondersteunende
documentatie zoals berichtspecificaties en codelijsten zijn inmiddels in het Informatiemodel Wmo
en het Informatiemodel Jeugdwet aangevuld met deze wijzigingen. JW321 vindt u op de website
van Vektis.

Titel: Einde migratieperiode iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2016-03-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/einde-migratieperiode-iwlz-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
1 april 2016 – Het reguliere releaseproces van iWlz, iWmo en iJw gaat vandaag een nieuwe
fase in. De overgangsperiode van de voorgaande naar de huidige release komt op 1 april ten
einde. Tegelijkertijd gaat de voorbereiding van de releases voor 2017 van start.
1 april 2016 – Het reguliere releaseproces van iWlz, iWmo en iJw gaat vandaag een nieuwe
fase in. De overgangsperiode van de voorgaande naar de huidige release komt op 1 april ten
einde. Tegelijkertijd gaat de voorbereiding van de releases voor 2017 van start.
De overgangs- ofwel migratieperiode is het tijdvak tussen 1 januari en 1 april die gebruikers de
ruimte geeft om daadwerkelijk over te stappen van een oude op een nieuwe iStandaarden-release.
Wijzigingen informatiemodellen en istandaarden.nl
De informatiemodellen van iWlz 1.0, iWmo 1.0 en iJw 1.0 zijn met ingang van vandaag niet meer
beschikbaar. De informatie over de releases op deze website is gearchiveerd. Op de pagina’s over
werken met iWlz, iWmo en iJw vindt u het archief via de navigatie links. Ook vindt u daar een
verwijzing naar de ontwikkelingspagina van de release voor 2017.
Conversiediensten stoppen
De overgangsperiode van iWmo en iJw 1.0 naar de 2.0-versies loopt vandaag ten einde. De
conversiediensten van VECOZO en het Inlichtingenbureau worden gesloten. Ook is de
overgangsperiode van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1 met ingang van vandaag beëindigd. De
Conversiemodule iWlz is niet meer openbaar beschikbaar.
Wilt u na 1 april gebruik blijven maken van de Conversiemodule, dan kunt u contact opnemen
met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl. Zie ook de Veelgestelde vragen over
de iStandaarden overgang 2015-2016
.

Titel: XSD's 2.0 declaratie en facturatie
Publicatie: 2016-03-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/xsds-20-declaratie-en-facturatie
Afbeeldingen:
1 april 2016 – De XSD’s voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 zijn
beschikbaar. Het is een volgende stap op weg naar de implementatie van XML in de Wmo
en de Jeugdwet.
1 april 2016 - De XSD’s voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 zijn
beschikbaar. Het is een volgende stap op weg naar de implementatie van XML in de Wmo
en de Jeugdwet.
XSD’s – voluit XML Schema Definities – maken de informatie-uitwisseling binnen de Wmo en
Jeugdwet in XML-formaat mogelijk. Met ingang van de volgende versie (2.1) van iWmo en iJw
kunnen berichten alleen nog maar in XML worden uitgewisseld. De XSD’s zijn mede op basis
van een consultatieronde onder softwareleveranciers tot stand gekomen.
XSD’s voor declaratie en facturatie
Vektis heeft de XSD’s voor declaratie en facturatie binnen iWmo en iJw 2.0 gepubliceerd op hun
standaardisatiewebsite (WESP):
• Basisschema.xsd
• WMO303.xsd
• WMO304.xsd
• JW303.xsd
• JW304.xsd
Opmerkingen
• De XSD’s worden aangeboden als zip-file: een voor Wmo en een voor Jeugdwet. U vindt bij
de bestanden een aantal voorbeeldberichten waarin casussen zijn uitgewerkt.
• In het document XML Schema Definition - Architectuurprincipes leest u de uitgangspunten
die Vektis hanteert bij deze XSD’s.
• Deze berichten worden niet daadwerkelijk geïmplementeerd in de keten, maar worden
gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de 2.1-versie.
• De JW321- en JW322-berichten zijn buiten scope van deze ontwikkeling gehouden, omdat
deze betrekking hebben op de DBC-systematiek.
XSD’s overige berichten
Voor de overige berichten heeft Zorginstituut Nederland in juli 2015 de berichtspecificaties
gepubliceerd in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet. In deze XSD’s zijn
geen aanpassingen gedaan. Wel zijn voorbeeldberichten aan de informatiemodellen toegevoegd.
Toewerken naar iWmo en iJw 2.1
Op 1 juli 2016 worden de 2.1-versies van de XSD’s gepubliceerd, die het operationele verkeer
vanaf 1 april 2017 in XML ondersteunen. In deze versies worden de uitkomsten van de XSDconsultatie meegenomen.
Uitkomsten consultatieronde
Op het eerste tabblad van het Excel-bestand ‘Consultatie Resultaten XSD’ (zie menu rechts) vindt
u de uitkomsten van de consultatieronde die in februari/maart onder softwareleveranciers is
gehouden. Het tweede tabblad maakt de verschillen tussen de XSD’s van Vektis en het
Zorginstituut zichtbaar. Enkele verschillen worden in iWmo en iJw 2.1 opgelost. Een aantal
verschillen die als gevolg van de rolverdeling tussen Vektis en Zorginstituut Nederland zijn
ontstaan, blijven ook in iWmo en iJw 2.1 bestaan.

Meer informatie
Voor vragen over de XSD’s van de declaratie- en facturatieberichten kunt u contact opnemen met
de Servicedesk van Vektis via helpdesk-ei@vektis.nl of (030) 800 83 00. Voor vragen over XSD´s
van andere berichten kunt u mailen naar info@istandaarden.nl.

Titel: iWlz: oplossing CIZ voor samenloop indicatiestelling subsidieregelingen
Publicatie: 2016-04-12
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-oplossing-ciz-voor-samenloop-indicatiestellingsubsidieregelingen
Afbeeldingen:
13 april 2016 – Volgens wet- en regelgeving kan behandeling vanuit de Tijdelijke
subsidieregeling extramurale behandeling 2016 en Eerstelijns Verblijf (ELV) in dezelfde
periode samengaan in hetzelfde besluit. Voor cliënten loopt de behandeling in alle gevallen
naadloos door na ontslag uit het ELV. In iWlz bestaat voor de samenloop vooralsnog geen
technische oplossing. Het CIZ biedt een oplossing.
13 april 2016 – Volgens wet- en regelgeving kan behandeling vanuit de Tijdelijke
subsidieregeling extramurale behandeling 2016 en Eerstelijns Verblijf (ELV) in dezelfde
periode samengaan in hetzelfde besluit. Voor cliënten loopt de behandeling in alle gevallen
naadloos door na ontslag uit het ELV. In iWlz bestaat voor de samenloop vooralsnog geen
technische oplossing. Het CIZ biedt een oplossing.
Samenloop ELV en behandeling
Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016
kunnen tijdelijk worden opgenomen in een zorginstelling op grond van de ELV-subsidieregeling.
De bedoeling is dat zij weer terugkeren naar huis en dat de behandeling voortgezet wordt. In de
praktijk kan het verblijf eerder beëindigd worden dan na drie maanden, de geldigheidstermijn van
de indicatie. Eenmaal thuis kan de behandeling weer worden gestart. De startdatum van de
behandeling sluit echter niet aan op de einddatum van het ELV.
Technisch onmogelijk
De samenloop van beide subsidieregelingen is in iWlz momenteel een onhaalbare kaart. Het is
technisch onmogelijk dat in iWlz een zorgprofiel én een subsidieregeling in de dezelfde periode in
hetzelfde besluit staan. Volgtijdelijk kan dat wel. Hoewel samenloop slechts sporadisch optreedt,
is een oplossing noodzakelijk.
Oplossing CIZ
Het CIZ levert de enige oplossing die op korte termijn is te realiseren. Het CIZ kan de
behandeling zo nodig een nieuwe, eerdere startdatum geven. Zorgaanbieders moeten tijdig een
nieuwe aanvraag bij het CIZ indienen zodra bekend is wanneer de cliënt uit het eerstelijnsverblijf
wordt ontslagen. Daarnaast is het belangrijk om op de aanvraag de juiste startdatum van de
behandeling mee te geven. Het CIZ houdt in het nieuwe besluit rekening met deze datum en
indiceert met terugwerkende kracht de behandeling tot die datum. Zorgaanbieders kunnen dan de
volledige periode van de behandeling bij het zorgkantoor declareren.

Titel: Integrale referentiegroep besluit waardevolle reeks bijeenkomsten
Publicatie: 2016-04-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/drukbezochte-integrale-referentiegroep-besluitwaardevolle-reeks-bijeenkomsten
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Integrale
Referentiegroep 11 april 2016.jpg
il 2016 – Maandag vond de afsluitende, integrale referentiegroep van de drie
iStandaarden plaats. De deelnemers bespraken domeinoverstijgende onderwerpen. We
kijken terug op een drukbezochte en geslaagde sessie, met zo’n vijftig deelnemers – uit de
Wlz, Wmo en Jeugdwet, maar ook met een afvaardiging van zorgverzekeraars en
zorgaanbieders.
18 april 2016 – Maandag vond de afsluitende, integrale referentiegroep van de drie
iStandaarden plaats. De deelnemers bespraken domeinoverstijgende onderwerpen. We
kijken terug op een drukbezochte en geslaagde sessie, met zo’n vijftig deelnemers – uit de
Wlz, Wmo en Jeugdwet, maar ook met een afvaardiging van zorgverzekeraars en
zorgaanbieders.
In de opening zetten de deelnemers zelf de toon. In tien groepjes spraken ze hun verwachting en
belangstelling naar elkaar uit.
Vijfwoordenspeech
De uitdaging was om dat te doen à la Webby Awards, de ‘Oscaruitreiking’ voor opvallende en
goede websites. Daar mogen de winnaars een toespraak houden van maximaal vijf woorden.
De uitkomsten:
• Delen, interactie, tijdgebrek, roadmap, bedoeling
• Terugkijken, afstemming, domeinoverstijgend, status ViA, hoe nu verder
• Uniformiteit, verbinden, administratieve last, kwaliteit
• Informatie-uitwisseling, domeinaansluiting, knelpunten, verantwoorde zorg
• Domeinoverstijgende samenhang en kennisdeling
• Integrale afstemming van belangen
• iStandaarden als de grote verbinder
• Efficiënte communicatie tussen domeinen zonder afwenteling
• Enkel gewenste variëteit mogelijk maken
• Zorg voor de cliënt en ontschot stelsels
Drie sprekers
Hattem van der Burg van het ministerie van VWS ging, namens de dossierhouders van de
Kamerbrief over waardig leven met Zorg, in op de Wlz-vernieuwingsagenda.
Daan Wijnmaalen vertelde namens Platform IZO over het Toekomstbeeld IZO 2020 met daarin de
drie werelden, van de cliënt, van gegevenshuishouding en van zorgregistratie- en administratie.
Ton Monasso van het programma ISD presenteerde de uitvoeringsvarianten in de iWmo en iJw:
inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. Hoe bepaal je welke variant je kiest?
Meer informatie van de drie sprekers is opgenomen in de presentatie in het menu rechts. Zie ook
de
andreiking Uitvoeringsvarianten
.
iStandaarden: samen bakken we er iets moois vanIntegrale Referentiegroep 11 april 2016

Interactie: VIA en domeinovergangen
In het deel over Verantwoordingsinformatie aanbieders (ViA) beantwoordden Jean-Paul Bakker
van zorgaanbieder Pluryn en Ruud Paulides van het Leger des Heils vragen over uniforme
gegevenssets, de standaardisatie van spreadsheets, quick-wins en halende in plaats van vragende
afnemers. De kern is dat de inhoud van zorg gedecentraliseerd blijft, ViA standaardiseert proces
en taal.
Cliënten willen geruisloos van domein naar domein gaan. Zo willen ze dezelfde zorg van dezelfde
aanbieder krijgen. Achter de schermen regelen de partijen de administratie en aanvraag. In de Wlz
heeft het zorgkantoor een regierol, binnen de Wmo en de Jeugdwet zou de gemeente een grotere
rol bij domeinovergangen kunnen vervullen. Alle deelnemers delen de mening dat voor
domeinovergangen meer aandacht moet komen, waarbij de belangen van de cliënt niet uit het oog
verloren mogen worden.
Vervolg
De wijzigingsverzoeken, voorstellen en ideeën die uit de reeks referentiegroepen iWlz zijn
gekomen, zijn ingediend in de Stuurgroep iWlz. Daar worden ze op dinsdag 26 april verder
besproken.
Voor de inbreng voor iWmo en iJw geldt dat de wijzigingsverzoeken zijn opgesteld. Elly Kampertvan Galen van Zorginstituut Nederland en Jan Janssens staan nog open voor reacties van de
deelnemers tot en met 22 april. Definitieve besluiten worden uiteindelijk genomen in de
Stuurgroep ISD, waarin gemeenten, aanbieders en zorgbranches vertegenwoordigd zijn.

Titel: Vooraankondiging: Denktank Platform IZO op 16 juni 2016
Publicatie: 2016-04-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vooraankondiging-denktank-platform-izo-op-16juni-2016
Afbeeldingen:
il 2016 – De datum voor de eerste Denktank van Platform IZO met Zorginstituut
Nederland als organisator is bekend: donderdagmiddag 16 juni. De uitnodigingen voor de
bijeenkomst zijn inmiddels verstuurd, het exacte programma wordt in de komende weken
bekendgemaakt.
18 april 2016 – De datum voor de eerste Denktank van Platform IZO met Zorginstituut
Nederland als organisator is bekend: donderdagmiddag 16 juni. De uitnodigingen voor de
bijeenkomst zijn inmiddels verstuurd, het exacte programma wordt in de komende weken
bekendgemaakt.
Hebt u een uitnodiging ontvangen? Reserveer dan 16 juni 2016 van 12.00 tot 17.00 uur alvast in
uw agenda. Deelname aan de Denktank vindt plaats op uitnodiging. Van elke bijeenkomst
publiceren we een impressie, een uitgebreid verslag en de presentaties van de sprekers op de
Denktank-pagina op istandaarden.nl.
Wat kunnen de deelnemers verwachten?
Op het programma van de Denktank staan tot dusver een hackathon en drie interactieve
workshops rond blockchaintechnologie, over standaarden en modelleren en een sessie waarin
verantwoordingsinformatie centraal staat. Ook treedt een bestuurder op als keynote-spreker.
Locatie en tijd
• CORPUS Congress Centre, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest
• Donderdag 16 juni van 12.00 tot 17.00 uur
Over Denktanks
Denktanks leveren waardevolle informatie voor Platform IZO en de projecten. In de Denktanks
brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij doen dat aan de hand van
een thema of voor een specifieke doelgroep.
Platform IZO zet de opbrengst van de Denktanks in om nieuwe producten te ontwikkelen voor de
informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.
Denktanks vinden drie á vier keer per jaar plaats. De bijeenkomsten hebben een ochtend- of
middagprogramma, of beide, en ze zijn vrij toegankelijk voor alle Platform IZO-leden en andere
belanghebbenden uit de zorgsector.
Meer informatie
Hebt u een vraag over deze vooraankondiging, de Denktanks of Platform IZO in het algemeen? U
kunt contact opnemen met het secretariaat van Platform IZO via infoizo@zinl.nl.

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut op Koningsdag en 5 mei
Publicatie: 2016-04-20
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-en-zorginstituutnederland-op-koningsdag-en-5-meibereikbaarheid-servicedesk-op-koningsdag
Afbeeldingen:
21 april 2016 – Voor woensdag 27 april en donderdag 5 en vrijdag 6 mei gelden afwijkende
openingstijden voor de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland.
21 april 2016 – Voor woensdag 27 april en donderdag 5 mei gelden afwijkende
openingstijden voor de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland.
Op Koningsdag is zowel Zorginstituut Nederland als de Servicedesk iStandaarden de gehele dag
gesloten.
Op 5 mei – Bevrijdingsdag én Hemelvaartsdag – is zowel de Servicedesk iStandaarden als
Zorginstituut Nederland de gehele dag gesloten.
Op vrijdag 6 mei kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken volgens de reguliere openingstijden
en via de gebruikelijke contactgegevens: van 8.00 tot 17.00 uur via (020) 797 89 48 of
info@istandaarden.nl.

Titel: Publicatie 'Wat u moet weten over iStandaarden'
Publicatie: 2016-04-27
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/wat-u-moet-weten-over-istandaarden
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Wat u moet weten over iStandaarden.jpg
28 april 2016 –
tandaardisatie van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning
wint terrein. Daarmee neemt het aantal mensen dat werkt met iStandaarden toe. ‘Wat u
moet weten over iStandaarden’ voorziet in de behoefte aan een algemene introductie in de
informatievoorziening in de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
28 april 2016 – Standaardisatie van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning
wint terrein. Daarmee neemt het aantal mensen dat werkt met iStandaarden toe. ‘Wat u
moet weten over iStandaarden’ voorziet in de behoefte aan een algemene introductie in de
informatievoorziening in de Wlz, Wmo en Jeugdwet.
Vooral in de Wmo en Jeugdwet verwelkomen we steeds meer gebruikers. Door de transitie begin
2015 zijn nieuwe partijen toegetreden tot het werkveld en is veel veranderd in de
zorgadministratie. Uit het veld kwamen signalen van gebruikers voor wie iStandaarden nieuwe
materie zijn.
Die wens heeft Zorginstituut Nederland vertaald in de publicatie ‘Wat u moet weten over
iStandaarden’. De uitgave is een eerste kennismaking om gebruikers snel thuis te laten raken in het
onderwerp, een vliegende start te geven en van basiskennis te voorzien.
Het boekje geeft in negen hoofdstukken een beknopt en compleet overzicht van iStandaarden in de
ruimste zin van het woord. Doelgroep zijn alle partijen die met de berichtenstandaarden werken,
zoals medewerkers bij gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning, het CIZ, het CAK,
zorgkantoren en softwareleveranciers van die partijen. Het boekje is vooral bedoeld voor
medewerkers in de langdurige zorg en het sociaal domein die het werkveld beter moeten leren
kennen.
‘Wat u moet weten over iStandaarden’ is voorbereid in samenwerking met onder andere
zorgbranches en de VNG. Tijdens de samenstelling hebben gemeenten en aanbieders van zorg en
ondersteuning meegelezen.
Via de afbeelding kunt u de publicatie doorbladeren, zowel op uw pc, tablet als smartphone. Al
uw vragen en opmerkingen of suggesties ter verbetering zijn welkom op info@istandaarden.nl.
Wat u moet weten over iStandaarden

Titel: Uitgelicht: het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning
Publicatie: 2016-04-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitgelicht-het-referentiemodel
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Het
Referentiemodel Zorg en Ondersteuning.jpg
il 2016 – Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWlz,
iWmo en iJw inzicht in informatie die deels of geheel gelijk is in de drie iStandaarden.
Aanbieders van zorg en ondersteuning, gemeenten, zorgkantoren en andere partijen
wisselen steeds vaker informatie uit. Het streven is om basisgegevens bij elke partij correct
en zo uniform mogelijk te registreren, ongeacht het domein. Het Referentiemodel helpt
daarbij.
29 april 2016 – Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWlz,
iWmo en iJw inzicht in informatie die deels of geheel gelijk is in de drie iStandaarden.
Aanbieders van zorg en ondersteuning, gemeenten, zorgkantoren en andere partijen
wisselen steeds vaker informatie uit. Het streven is om basisgegevens bij elke partij correct
en zo uniform mogelijk te registreren, ongeacht het domein. Het Referentiemodel helpt
daarbij.
Het voordeel van het Referentiemodel is dat het de drie informatiemodellen van iWlz, iWmo en
iJw zo veel mogelijk op elkaar aan laat sluiten. Het draagt bij aan een efficiënte werkwijze en
administratieve lastenverlichting voor alle partijen in het werkveld.
Overeenkomsten inzichtelijk maken
Zorginstituut Nederland ontwikkelt en beheert het Referentiemodel Zorg en Ondersteuningl. Elly
Kampert-van Galen, informatieanalist bij het Beheerteam iStandaarden: “Het Referentiemodel
Zorg en Ondersteuning geeft inzicht in de overeenkomsten tussen iWlz, iWmo en iJw. Het model
laat díe informatie zien die deels of geheel gelijk is in de drie standaarden.”
“In het Referentiemodel zijn processen, regels en gegevenselementen opgenomen die gelijk of
deels gelijk zijn in de drie iStandaarden. In feite bevat het model de basisset aan gegevens en
afspraken die binnen alle drie de domeinen noodzakelijk zijn om de cliënt te kunnen volgen in het
proces – van aanvraag van zorg en ondersteuning tot de daadwerkelijke levering en uiteindelijk de
declaratie daarvan.”
Zo toont het Referentiemodel bijvoorbeeld regels en afspraken over de manier waarop de naam
van de cliënt wordt vastgelegd, hoe correcties worden doorgegeven en hoe bedragen moeten
worden gevuld. Gebruikers van iWmo, iJw en iWlz krijgen niet alleen inzicht in referente ofwel
overeenkomstige gegevens, maar ook hoe ze die moeten invullen.
Het model is binnen het Zorginstituut ontwikkeld, en voor het eerst gepubliceerd in januari 2015.
Op 1 januari van dat jaar ging de AWBZ op in de Wmo 2015, de nieuwe Jeugdwet en de Wlz. Om
de overgang soepel te laten verlopen, is ervoor gekozen om de informatie-uitwisseling onder de
nieuwe wetgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de ‘oude’ AWBZ-informatiestandaard:
AZR.
Elly: “Daarom hebben de drie nieuwe standaarden, iWlz, iWmo en iJw, dezelfde basis en kennen
ze veel overeenkomsten. Voor de partijen in het werkveld is dat handig: zij spreken dezelfde taal,
wat informatie-uitwisseling over domeinen heen makkelijker maakt. Daarnaast helpt het model
om in de doorontwikkeling van iStandaarden de uniformiteit te bewaken. Zo wordt bewaakt dat
standaarden onnodig van elkaar gaan verschillen.”
Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning

Voor gebruikers
Voor gebruikers van iStandaarden is het Referentiemodel een hulpmiddel om zeker te weten dat
de basisgegevens overal in het werkveld zo identiek mogelijk worden geregistreerd, ongeacht het
domein.
Elly: “Hiermee voorkomen we dat dezelfde of vergelijkbare informatie op verschillende manieren
moet worden vastgelegd omdat het onder een andere wet valt. Aanbieders leveren vaak zorg en
ondersteuning over diverse domeinen heen. Zeker de wat grotere organisaties leveren zorg en
ondersteuning aan cliënten uit de Wlz, uit de Jeugdwet en uit de Wmo. En soms ook nog vanuit de
Zvw.
Stel je voor dat de geboortedatum van de cliënt voor ieder domein in een ander format moet
worden meegegeven in de informatie-uitwisseling. Dat zou voor veel onnodige administratie
zorgen.”
Impact bepalen van wijzigingen in nieuwe releases
Bij de ontwikkeling van nieuwe iStandaarden-releases komt het Referentiemodel van pas om de
impact van een voorgestelde wijziging te bepalen.
Elly: “Als we een wijziging van een gegevenselement in het model opnemen, bekijken we of die
aanpassing voor alle domeinen moet worden doorgevoerd. Is het zo dat het element specifiek voor
één domein geldt, dan halen we het uit het referente gedeelte en maken we het domeinspecifiek.
Andersom werkt het ook: als nieuwe gegevens moeten worden toegevoegd in één domein, wordt
bekeken of in een ander domein hetzelfde of een vergelijkbare gegevens al voorkomt. Als dat zo is,
wordt vervolgens bekeken of de gegevens in het referentiemodel kan worden opgenomen.”
Toekomst Referentiemodel
Het streven is een model dat een helder overzicht geeft van informatie die binnen het hele domein
van zorg en ondersteuning tussen partijen wordt uitgewisseld. Elly: “Nu beslaat het
Referentiemodel alleen de iStandaarden. Graag willen we op termijn ook informatie die wordt
uitgewisseld buiten de iStandaarden om opnemen. Bijvoorbeeld de declaratiestandaarden en de
informatie-uitwisseling rond het Trekkingsrecht PGB.
Verbanden leggen met standaarden van aangrenzende domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet of
de jeugdgezondheidszorg, is een ander doel voor de toekomst. Inmiddels ligt er al een
implementatiegids waarin een mapping is gemaakt van de iStandaarden op HL7 ofwel Health
Level Seven: de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de
zorg.
Elly: “De implementatiegids voor HL7 maakt het mogelijk om een vertaling te maken van HL7
naar iStandaarden en terug. HL7 is een standaard in de ziekenhuiswereld, en daarom van belang
voor de Zvw. Door deze vertaling mogelijk te maken, wordt het ook makkelijker om gegevens uit
te wisselen tussen de Zvw en de overige domeinen. Bijvoorbeeld als een cliënt die uit het
ziekenhuis ontslagen wordt, moet worden opgenomen in een Wlz-instelling.”
"Waar we uiteindelijk naar toe willen met het Referentiemodel is dat dezelfde informatie altijd op
dezelfde manier vastgelegd wordt, ongeacht de wetgeving die eraan ten grondslag ligt. Dat is een
voorwaarde om de principes ‘registratie aan de bron’ en ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’
uit het Toekomstbeeld IZO 2020 toe te kunnen passen. Het Referentiemodel is een hulpmiddel om
dit doel te bereiken."

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut rond Pinksteren
Publicatie: 2016-05-12
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicedesk-en-zorginstituut-rondpinksteren
Afbeeldingen:

ag 16 mei gelden afwijkende openingstijden voor
iStandaarden en Zorginstituut Nederland.
13 mei 2016 – Op maandag 16 mei gelden afwijkende openingstijden voor de Servicedesk
iStandaarden en Zorginstituut Nederland.
Maandag 16 mei, tweede pinksterdag, zijn Zorginstituut Nederland en de Servicedesk
iStandaarden de gehele dag gesloten.
Op de overige werkdagen van de week kunt u de Servicedesk iStandaarden weer bereiken tijdens
de reguliere openingstijden en via de gebruikelijke contactgegevens: van 8.00 tot 17.00 uur op
(020) 797 89 48 of via info@istandaarden.nl.

Titel: Denktank over blockchain, zorginformatiebouwstenen en process mining
Publicatie: 2016-05-26
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/16-juni-denktank-izo-over-blockchainzorginformatiebouwstenen-en-process-mining
Afbeeldingen:
26 mei 2016 – Houdt u zich bezig met informatievoorziening in de zorg en ondersteuning?
Op donderdag 16 juni van 12.15 tot 17.30 uur organiseert Zorginstituut Nederland de eerste
Denktank IZO van 2016. U bent van harte welkom, u kunt zich inschrijven tot en met 15
juni.
26 mei 2016 – Houdt u zich bezig met informatievoorziening in de zorg en ondersteuning?
Op donderdag 16 juni van 12.00 tot 17.30 uur organiseert Zorginstituut Nederland de eerste
Denktank IZO van 2016. U bent van harte welkom, u kunt zich inschrijven tot en met 15
juni.
De Denktank van 16 juni is een bijeenkomst die geheel in het teken staat van innovaties in
informatievoorziening. Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we leren van andere sectoren? Welke
onderwerpen zijn voor de zorg en ondersteuning in de nabije toekomst van belangrijke waarde?
Inhoud
In de Denktank verkennen we de toepassingsmogelijkheden van blockchain, we ontdekken hoe
zorginformatiebouwstenen en modellering de informatievoorziening kunnen ondersteunen.
Met process mining krijgt u inzicht in het gebruik en hergebruik van gegevens uit het operationele
proces. Elk onderwerp wordt door een expert op een interactieve manier gepresenteerd en
uitgediept. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, verzorgt de plenaire
opening.
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst vindt plaats in het CORPUS Congress Centre in Oegstgeest, direct naast museum
Reis door de mens. De inloop met koffie, thee en lunch begint om 11.30 uur, de Denktank gaat om
12.00 uur van start. Aansluitend op het programma is er een informele borrel.
Aanmelden
U kunt uw komst – en eventueel die van een introducé – via het aanmeldformulier bevestigen. Na
verzending krijgt u een ontvangstbevestiging. De inschrijving voor deze Denktank is geopend tot
en met 15 juni 2016.
Meer informatie
Na uw inschrijving sturen we u meer informatie over het programma en de route naar de locatie
van de bijeenkomst. Hebt u tot die tijd vragen over de Denktank? Neemt u dan contact op via
infoizo@zinl.nl. Op de Denktank-pagina op istandaarden.nl leest u meer over de Denktanks en
geven we met verslagen een impressie van de bijeenkomsten.

Titel: Publicatie conceptspecificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1
Publicatie: 2016-06-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-conceptspecificaties-iwlz-12-iwmo-21-enijw-21
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Wat u moet weten over iStandaarden.jpg
1 juni 2016 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.
1 juni 2016 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.
In de afgelopen maanden zijn de conceptspecificaties afgestemd met de betrokken partijen in het
werkveld. Met ingang van vandaag gaat de reviewperiode in, waarin de partijen en andere
gebruikers van iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.
Timing en overgang
iWlz 1.2 wordt op 1 januari 2017 geïmplementeerd. De release is de opvolger van iWlz 1.1.
Na implementatie geldt een migratieperiode van drie maanden. Dit geeft gebruikers de ruimte om
daadwerkelijk over te stappen van de oude naar de nieuwe standaard.
De implementatie van de releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 is gepland op1 april 2017 en vindt plaats
als ‘big bang’. Het houdt in dat bij de overgang van beide releases geen migratieperiode is
voorzien. Tot 1 april moeten in de informatie-uitwisseling iWmo 2.0- en iJw 2.0-berichten
gebruikt worden, vanaf die datum moeten de nieuwe versies worden gebruikt.
Documentatie
Voor elke nieuwe release kunt u de functionele uitwerkingen inzien onder ‘Meer informatie’. Ook
zijn per release de mutatieoverzichten beschikbaar. Daar staat in wat er verandert ten opzichte van
de ‘oude’ releases: iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0.
Ook maakt ‘Ontwerprichtlijnen XML-Schemadefinities’ deel uit van de publicatie. Dit document
beschrijft de vormgeving van xsd’s en geldt voor alle drie de domeinen. De ontwerprichtlijnen
bewerkstelligen een consistente bouw en consequent gebruik van xsd’s.
Tot slot hoort ‘Overzicht wijzigingsverzoeken (RfC’s)’ bij de publicatie. Hierin staan alle
wijzigingsverzoeken voor alle drie de domeinen. Alle RfC's – requests for change – zijn
inhoudelijk en technisch afgestemd met het werkveld, en goedgekeurd door de stuurgroep en het
ISD-overleg.
Informatiemodellen
Alle drie de nieuwe releases worden opgenomen in de bijbehorende informatiemodellen voor de
Wlz, Wmo en Jeugdwet:
• Informatiemodel Wlz 1.2
• Informatiemodel Wmo 2.1
• Informatiemodel Jeugdwet 2.1
Hebt u opmerkingen? Graag voor 15 juni!
Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige
specificaties.
U bent van harte uitgenodigd om de specificaties voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 te voorzien
van uw commentaar. We ontvangen uw bevindingen graag vóór woensdag 15 juni 2016 via

info@istandaarden.nl.
Let op: de reviewperiode is bedoeld om de specificaties inhoudelijk te beoordelen. Nieuwe
wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de release.
De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een nieuwsbericht, dat in of direct na de
reviewperiode gepubliceerd wordt.
Publicatie definitieve specificaties
In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties van alle drie de iStandaarden.
Op dat moment volgt ook meer informatie over de overgangsperiode en het implementatietraject.
Meer weten over releases van iStandaarden?
In 'Wat u moet weten over iStandaarden leest u meer over de achtergrond, aanleiding en context
van i-Standaarden-releases. Klik op de afbeelding om het boekje door te bladeren. Op pagina 15
vindt u informatie over releases.
Naar 'Wat u moet weten over iStandaarden'

Titel: Eerste bevindingen op de conceptspecificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1
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Afbeeldingen:
9 juni 2016 – De conceptspecificaties voor de drie nieuwe iStandaarden-releases zijn op 1
juni gepubliceerd. Uit het werkveld zijn inmiddels de eerste bevindingen binnengekomen en
in een overzicht samengebracht.
9 juni 2016 – De conceptspecificaties voor de drie nieuwe iStandaarden-releases zijn op 1
juni gepubliceerd. Uit het werkveld zijn inmiddels de eerste bevindingen binnengekomen en
in een overzicht samengebracht.
U kunt nog tot woensdag 15 juni bevindingen op de conceptspecificaties voor iWlz 1.2, iWmo 2.1
en iJw 2.1 aangeven. Na die datum worden de definitieve specificaties van de drie iStandaardenreleases vastgesteld en gepubliceerd in de eerste week van juli 2016.
Bundeling van alle bevindingen
Onder ‘Meer informatie’ vindt u het Excel-bestand waarin alle tot nu toe ontvangen bevindingen
op iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 zijn gebundeld. In het overzicht staan zowel bevindingen op de
declaratieberichten (Vektis) als op alle overige berichten (Zorginstituut Nederland).
Errors, issues en wensen
De nieuwste meldingen staan bovenaan in het overzicht, dat uit het tabblad ‘Voorpagina’ en
‘Bevindingen’ bestaat. Op de voorpagina leest u meer over de drie typen bevindingen: ‘errors’,
íssues’ en ‘wensen’.
Waar vindt u het overzicht?
Het bevindingenoverzicht bij dit nieuwsbericht wordt regelmatig bijgewerkt zodat u ziet welke
meldingen al zijn binnengekomen. Op de ontwikkelpagina’s van de nieuwe releases tonen we
eveneens onder ‘Meer informatie’ de recentste versie van het bevindingenoverzicht:
• Ontwikkeling iWlz 1.2
• Ontwikkeling iWmo 2.1
• Ontwikkeling iJw 2.1
Informatiemodellen
Het bevindingenoverzicht van de conceptspecificaties voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 maakt
ook deel uit van de informatiemodellen:
• Informatiemodel Wlz 1.2
• Informatiemodel Wmo 2.1
• Informatiemodel Jeugdwet 2.1
Aanvullingen? Suggesties? Graag vóór 15 juni
Hebt u aanvullingen op of vragen over het overzicht of de conceptspecificaties voor de nieuwe
releases? U kunt ze vóór 15 juni doorgeven via info@istandaarden.nl. Let op: bevindingen over
declaratieberichten kunt u rechtstreeks naar Vektis sturen via helpdesk-ei@vektis.nl.

Titel: Op weg van Denktank naar Doetank
Publicatie: 2016-06-22
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/op-weg-van-denktank-naar-doetank
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Toekomstbeeld IZO 2020 en
Bedrijfsfunctiemodel/Toekomstbeeld overzichtskaart.jpg
22 juni 2016 – “Mijn complimenten voor de visie van het Toekomstbeeld IZO. Wel wil ik een
oproep doen: de Denktank moet een Doetank worden. Dus kom met concrete voorstellen.”
Met deze woorden zette Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS de
zaal in de juiste mindset.
22 juni 2016 – “Mijn complimenten voor de visie van het Toekomstbeeld IZO. Wel wil ik een
oproep doen: de Denktank moet een Doetank worden. Dus kom met concrete voorstellen.”
Met deze woorden zette Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS de
zaal in de juiste mindset.
Voor de eerste Denktank IZO van 2016 kwamen op donderdagmiddag 16 juni ruim 120
deelnemers samen in CORPUS Congress Centre, om te denken, doen en leren: in interactie met
elkaar en met de experts van vier workshops.
Het publiek was een bonte mix van zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten,
softwareleveranciers, branche- en uitvoeringsorganisaties, consultants en afgevaardigden van
ZBO's, zorgkantoren en het ministerie van VWS. Zij ontmoetten elkaar rond het thema innovatie
in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO).
Hoe komt het Toekomstbeeld dichterbij?
In de inleiding zette dagvoorzitter Hans Oosterkamp direct de toon. “IZO is tot nu toe onder de
radar gebleven, maar we gaan nu uitvoering geven aan de ideeën. Ook cliëntenorganisaties worden
vanaf nu betrokken bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.”
Hans benoemde dat het daarbij essentieel is om in plaats van tegenstellingen juist overeenkomsten
bij elkaar op te zoeken. Zo brengen we het gezamenlijke Toekomstbeeld IZO dichterbij.
Film
ijdens en na de Denktank zijn filmopnamen gemaakt. De compilatie geeft een compleet beeld
van de bijeenkomst, inclusief reacties van Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie
van VWS en een aantal deelnemers.
Word eigenaar. Pak je rol.
In zijn openingsspeech vertelde Erik Gerritsen dat hij tot een paar weken geleden niet afwist van
het bestaan van IZO. “Zo’n vertegenwoordiging van partijen uit de volle breedte van het werkveld
van zorg en ondersteuning moet blijven bestaan.”
Het Informatieberaad handelt voornamelijk uit curatief perspectief. IZO is daarbij een belangrijke
aanvulling. Bovendien leveren de samenwerkende partijen in IZO-verband ook nog eens concrete
resultaten.
Erik moedigde IZO dan ook vooral aan om door te gaan. “Het Toekomstbeeld is prachtig.
Komende maandag wordt die visie aangenomen in het Informatieberaad.”

Het Informatieberaad heeft voor de verwezenlijking van de visie wél concrete voorstellen
nodig uit het werkveld, benadrukte Erik. Zijn doorzettingsmacht kan helpen bij de
verwezenlijking.
“Het zou mooi zijn als we de verbinding nog beter kunnen leggen. Daarvoor is eigenaarschap
nodig – dat moeten we creëren. Wie zich eigenaar voelt, kan samen met anderen
oplossingen bedenken. Pak je rol.”
Weg met de ‘e’ van e-health
In het tweede deel van zijn speech ging Erik in op e-health-toepassingen. “Het is de hoogste tijd
dat dit echt doorzet.”
Innovatieve toepassingen moeten zo algemeen geaccepteerd worden dat de eerste ‘e’ van ehealth overbodig wordt: “E-health, zoals beeldzorg, is namelijk bijzonder belangrijk voor de
gezondheid van patiënten. Het moet een vanzelfsprekende brede beweging worden waarin alles
patient included is. Wat we daarbij nodig hebben, is opschaling. Vandaar ook dat we de eHealthweek inclusief de patiënt hebben georganiseerd. Dat bleek een enorme meerwaarde.”
Erik besloot met: “Graag kom ik een volgende keer weer terug, voorwaarde is dat ook deze
bijeenkomst patient included is en dat jullie met concrete ontwikkelingen aan de slag zijn.”
Vier workshops, vier pitches
De vier workshops presenteerden zich elk met een pitch. Wie enthousiasmeert de meeste
deelnemers? Zij mochten zich twee keer naar de breakout-zaal van hun keuze begeven.
1 Hoe breng je architectuur in de praktijk?
Toen Sheila Ghosh vier jaar geleden ziek werd, moest ze haar eigen cd-rom meenemen naar het
ziekenhuis. Haar persoonlijke verhaal maakte het belang van goede architectuur in een keer
duidelijk én het betrekken van de patiënt. In de workshop,die ze samen met Maikel Fraikin leidde,
konden deelnemers meteen aan de slag met architectuur en infrastructuur.
2 Process mining in de zorg
Angelique Koopman ging in op de age of datafication waarin we leven. In de workshop werden
zorgpaden inzichtelijk gemaakt met processmining. Hoe kunnen we processen verbeteren en
administratiekosten verlagen, zonder dat we elk een eigen olifantenpaadje maken?
3 Standaarden en modellering
Zien we door de bomen het bos nog? Er zijn nu veel standaarden, met veel verschillende
beheerders en een eigen ‘kleur’ en taal. In de workshop van Claartje Hülsmann en Elly Kampertvan Galen bespraken de deelnemers wat kan blijven en wat om vernieuwing vraagt.
4 Blockchain in de zorg
Met een filmpje over bitcoin vestigde Marloes Pomp de aandacht op blockchain. De kern is dat er
één bron van waarheid voor iedereen ontstaat. De compliance vindt vooraf plaats. Maar wat is de
meerwaarde van dit systeem voor ‘Geertje’ en kan dit het boekje waarin al haar zorgverleners nu
transacties schrijven vervangen?

Reacties en eyeopeners uit de workshops
Na de twee workshoprondes was er zowel voor de deelnemers als de workshopleiders gelegenheid
om inzichten, suggesties en andere reacties te uiten.
Workshop Architectuur in de praktijk
“Standaarden houden velen nu tegen, want ieder wil een eigen model vasthouden. Maar
standaarden kunnen wel van grote meerwaarde zijn – ze gaan samen met beleidsvrijheid en je
eigen ding doen. Omgekeerd kan het niet zo zijn dat iedereen zijn eigen ding doet zonder
standaarden.”
“We hebben het architect-zijn meer in ons dan we denken. Architectuur is een bindmiddel.”
“Het woord architectuur heeft een slecht imago: niet concreet, niet praktisch, en technisch. Daar
ga ik de komende maanden aan werken. Ik sta vaak ver van de zorgprocessen zelf af. Mijn doel is
meer contact leggen met de mensen waar het om draait.”
“Niet terugvallen in architectuur: de hele wereld proberen te vangen. Ik hoop dat de
architectuurboard ons kan helpen om te verbinden en dat de leden de goede vragen stellen.”
“We moeten samen in gesprek raken, kijken wat het probleem is en kijken wat de oplossing is.”
“We moeten nog veel doen aan communicatie over wat we doen en wat we willen bereiken.”
Lees het volledige verslag van de workshop Architectuur in de praktijk >
Workshop Process mining
“Als gespreksleider merkte ik dat de workshop veel nieuwsgierigheid heeft losgemaakt. Ik zie veel
mogelijke toepassingen van data-analyse en process mining in de care-markt. Graag help ik
mensen verder.”
“De vraag bij mij was: ‘wat kan ik nu met data-analyse?’. Ik heb nog steeds het idee dat gegevens
alleen gebruikt worden om te bevestigen wat je al weet over en van patiënten, terwijl je het meteen
weet als je het vraagt aan de mensen om wie het gaat.”
Lees het volledige verslag van de workshop Process mining >
Workshop Standaarden en modellering
“We willen graag een boodschap teruggeven aan Erik Gerritsen, namelijk: pas de wetgeving

aan. Want nu is vaak onduidelijk welke keuze we moeten maken rondom standaarden. In de wet
moet eigenlijk staan welke standaard gehanteerd wordt.”
“Het zou goed zijn om zaken op dezelfde manier te benoemen en te beschrijven. Internationale
standaarden bestaan al: we zijn bezig te bekijken hoe we daar op aan kunnen sluiten. De GBA is
hier in Nederland nu eenmaal standaard en die strookt niet altijd met internationale standaarden.”
Lees het volledige verslag van de workshop Standaarden en modellering >
Workshop Blockchain in de zorg
“Als workshopleider ben ik positief gestemd – over de opkomst en over de wil het onderwerp te
begrijpen. Deelnemers hebben al veel gehoord over mogelijkheden van blockchain en de
bereidheid om aan de slag te gaan is groot. Het is vergelijkbaar met het enthousiasme uit de tijd
dat internet opkwam. Maken we het openbaar of gesloten? Hoe gaan we om met privacy? Wie is
de eigenaar? Veel voorwerk is al verricht.”
“Blockchain is het ultieme voorbeeld van bronadministratie en transparantie – dus ik vrees voor
mijn carrière, hahaha.”
“Met blockchain verdwijnt de administratie aan de achterkant. In een volgende workshop een
prototype presenteren met pgb – dat zou heel mooi zijn.”
Lees het volledige verslag van de workshop Blockchain in de zorg >

Sfeerimpressie Denktank IZO 16 juni 2016
Najaar: tweede Denktank IZO 2016
Hans besloot met: “Let’s hit it! Het kan niet misgaan – we hebben veel expertise in huis.” We
kijken terug op een succesvol congres dat veel nieuwe inzichten opleverde om de zorg voor
mensen te verbeteren. Met de extra bagage uit de bijeenkomst van vandaag kan de volgende
Denktank nog meer een Doetank worden. In het najaar wordt het tweede IZO-congres van 2016
georganiseerd, waarin de positieve tendens voortgezet wordt.
Meer informatie
Samen met de leiders van de vier workshops bouwt Zorginstituut Nederland in de komende
weken voort op de opbrengst van de workshops. Zo geven we met alle betrokkenen gehoor aan het
appèl tot daden. Welke vervolgacties kunnen we definiëren en hoe gaan we die uitvoeren?
Daarover verschijnt in de zomer een nieuwsbericht op deze website.
Wilt u meer weten over de Denktank IZO, het Toekomstbeeld en Platform IZO? U kunt contact
opnemen via infoizo@zinl.nl.
De drie werelden van het Toekomstbeeld

Titel: iWmo en iJw: revisierelease huidige standaarden op 1 juli 2016
Publicatie: 2016-06-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-revisierelease-huidige-standaardenop-1-juli-2016
Afbeeldingen:
28 juni 2016 – Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 1 april 2016, wordt op 1 juli
2016 voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 de revisierelease geïmplementeerd. De revisierelease omvat
een wijziging in de codelijst ‘type verwijzer’. Deze wijziging heeft een geringe impact.
28 juni 2016 – Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 1 april 2016, wordt op 1 juli
2016 voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 de revisierelease geïmplementeerd. De revisierelease omvat
een wijziging in de codelijst ‘type verwijzer’. Deze wijziging heeft een geringe impact.
Voor de 2.0-berichten JW321, JW315 en WMO315 zijn aan de codelijst ‘type verwijzer’ de codes
‘Onbekend’ (code 07) en ‘Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie’
(code 08) toegevoegd.
De Jeugdwet stelt dat tussen gemeenten en betrokkenen afspraken worden gemaakt over de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop rechtstreekse verwijzing verloopt. De codes bij ‘type
verwijzer’ zijn van toepassing op de routes zoals die in de Jeugdwet worden onderkend.
Constraint
De optie ‘Onbekend’ (code 07) kan alleen worden gekozen bij jeugdhulp die vóór 1 januari 2015
is gestart. Hiervoor is een constraint opgenomen in de berichtspecificaties.
Geringe impact
De impact op systemen en administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als geringe
impact. De wijziging is vooral merkbaar voor organisaties of personen die rechtstreeks jeugdigen
en hun ouders op grond van de wet kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp. De ondersteunende
documentatie zoals berichtspecificaties en codelijsten zijn te vinden in het Informatiemodel Wmo
en het Informatiemodel Jeugdwet. Informatie over de JW321 vindt u op de website van Vektis.
Meer informatie
Meer over de achtergrond van de wijziging leest u in het nieuwsbericht van 1 april 2016. De
wijziging is ook doorgevoerd in het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet.

Titel: Definitieve specificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 gepubliceerd
Publicatie: 2016-07-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/definitieve-specificaties-iwlz-12-iwmo-21-en-ijw-21gepubliceerd
Afbeeldingen:
1 juli 2016 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de definitieve specificaties van drie
nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.
1 juli 2016 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de definitieve specificaties van drie
nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies
van iStandaarden.
iWlz 1.2
iWlz 1.2 wordt op 1 januari 2017 geïmplementeerd. Deze release is de opvolger van iWlz1.1 en
ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige zorg. De specificaties zijn afgelopen
maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep iWlz.
iWmo 2.1 en iJw 2.1
De nieuwe releases van de standaarden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de
Jeugdwet worden allebei op 1 april 2017 geïmplementeerd. Deze releases zijn de
opvolgers van iWmo 2.0 en iJw 2.0 en betekenen de overgang van EI naar XML. Ook deze
specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen.
Mutatieoverzichten
In de mutatieoverzichten ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige versies: iWlz 1.1,
iWmo 2.0 en iJw 2.0. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.
Ondersteuning
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe releases. Zo
wordt voor de iWlz, iWmo en iJw een validatiemodule ontwikkeld die in augustus 2016
beschikbaar komt. Daarnaast wordt diverse documentatie ontwikkeld zoals migratiedocumenten
en conversiedocumenten.
Informatiemodellen
De documenten bij dit nieuwsbericht vindt u, per iStandaard, op de ontwikkelpagina's van iWlz
1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De documentatie is ook opgenomen in de informatiemodellen:
• Informatiemodel Wlz

• Informatiemodel Wmo
•
ormatiemodel Jw
Vragen
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de
specificaties en de implementatietrajecten. U kunt contact opnemen via info@istandaarden.nl of
(020) 797 89 48.

Titel: Nieuws over de standaardproductcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1
Publicatie: 2016-07-11
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuws-over-de-standaardproductcodelijsten-vooriwmo-21-en-ijw-21
Afbeeldingen:
11 juli 2016 – Bij iWmo 2.0 en iJw 2.0 gebruikt het werkveld momenteel landelijke
standaardproductcodelijsten. In de nieuwe releases – iWmo 2.1 en iJw 2.1 – wordt in
principe met dezelfde lijsten gewerkt. Gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning
kunnen tot 1 september 2016 suggesties doen voor productcodes
11 juli 2016 – Bij iWmo 2.0 en iJw 2.0 gebruikt het werkveld momenteel landelijke
standaardproductcodelijsten. In de nieuwe releases – iWmo 2.1 en iJw 2.1 – wordt in
principe met dezelfde lijsten gewerkt. Gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning
kunnen tot 1 september 2016 suggesties doen voor productcodes.
In dit bericht leest u hoe dat in z’n werk gaat en welke uitgangspunten we daarbij hanteren. Let
op: we beogen geen groot
Uitgangspunten standaardproductcodelijsten 2016
i-Sociaal Domein (ISD) is een gezamenlijk programma van zes brancheorganisaties van
zorgaanbieders en VNG. Voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zijn binnen het
programma standaardproductcodelijsten opgesteld om ongewenste variëteit in productcodes te
voorkomen.
De uitgangspunten voor de standaardproductcodelijsten van 2016 zijn:
• zo veel mogelijk rekening houden met ontwikkelingen bij gemeenten en aanbieders.
• bestaande productcodes voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 zo min mogelijk wijzigen om
softwareaanpassingen te voorkomen
• gemeenten en aanbieders kunnen nieuwe codes laten toevoegen aan de landelijke
standaardlijst
• productcodecategorieën blijven ongewijzigd
• codes die momenteel door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden,
verdwijnen eventueel
Suggesties doen voor productcodes
Om efficiënter te kunnen werken, kunnen gebruikers suggesties doen voor productcodes in de
standaardproductcodelijst. Komen er geen suggesties van gebruikers binnen, dan gaan alle
standaardproductcodes voor zorg en ondersteuning Wmo en Jeugdwet een-op-een mee over naar
de lijsten voor iWmo en iJw 2.1. De productcodecategorieën blijven sowieso ongewijzigd.
Beoordeling van suggesties
ISD en Zorginstituut Nederland beoordelen uw eventuele voorstel voor de Wmo- en Jwstandaardproductcodelijstenop vier criteria:
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande productcode?
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?
Na afweging wordt besloten of uw voorstel wordt verwerkt in de productcodelijsten voor iWmo
2.1 en iJw 2.1.

Hoe kunt u productcodes aanleveren?
Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2016 suggesties mailen naar
info@istandaarden.nl of naar de regionale accountmanager van het programma i-Sociaal Domein.
Let op: als u productcodes wilt indienen, dan graag uw aandacht voor de volledigheid van uw
aanlevering. Denkt u daarbij aan:
1. Een duidelijke productomschrijving
2. Vermelding van de productcategorie
3. Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
4. In welke eenheid wordt het product bekostigd?
5. Welke regio’s en gemeenten hanteren het product, voor zover u bekend is?
Planning
Volgens planning publiceren ISD en Zorginstituut Nederland begin oktober 2016 de
productcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 op istandaarden.nl.
Meer informatie
Op de pagina Tabellen van iWmo en iJw kunt u de standaardproductcodelijsten voor iWmo 2.0 en
iJw 2.0 inzien. Dezelfde lijsten zijn opgenomen in het Informatiemodel Wmo en het
Informatiemodel Jeugdwet.

Titel: Beschikbaarheid Berichtenconverter in 2017
Publicatie: 2016-07-13
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/beschikbaarheid-berichtenconverter
Afbeeldingen:
12 juli 2016 – Met de komst van de nieuwe releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 verdwijnt per 1
april 2017 de Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. Het
betekent dat gebruikers van de Berichtenconverter in plaats van de module alternatieve
oplossingen in moeten gaan zetten.
12 juli 2016 – Met de komst van de nieuwe releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 in 2017 verdwijnt
de Berichtenconverter voor Wmo en Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. Het betekent
dat gebruikers van de Berichtenconverter op zoek moeten naar een alternatief voor
de module.
De Berichtenconverter blijft beschikbaar tot het moment waarop in 2017 de releases iWmo 2.1 en
iJw 2.1 ingevoerd worden.
Tijdelijke oplossing
Bij de transitie en decentralisatie van de langdurige zorg en ondersteuning in 2015 is de
Berichtenconverter in het leven geroepen als tijdelijke oplossing voor partijen die geen software
hebben voor de informatie-uitwisseling via iWmo en iJw.
Aanleiding: XML
De Berichtenconverter is ongeschikt voor uitwisseling in XML, de primaire taal waarin in 2017 in
iWmo 2.1 en iJw 2.1 informatie wordt uitgewisseld. Dit in navolging van iWlz, waarin het
landelijke berichtenverkeer sinds juli 2015 in XML verloopt.
Declaratiebericht Jeugd-GGZ
De Berichtenconverter blijft tot januari 2018 beschikbaar voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ,
de JW321. Dit bericht kent geen inhoudelijke en technische wijzigingen na invoering van iWmo
2.1 en iJw 2.1. Ook de invoering van XML heeft op dit bericht geen invloed. De
Berichtenconverter voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ blijft in beheer van Zorginstituut
Nederland.
Alternatieven
Gebruikt u momenteel de Berichtenconverter en wilt u dat blijven doen, dan raden wij u aan om
alvast op zoek te gaan naar een passende oplossing met soortgelijke functionaliteit. Als gebruiker
zonder iWmo- of iJw-softwarepakket kunt u mogelijk gebruik gaan maken van de Berichtenapp
die VNG lanceert. De app wordt in eerste instantie opgezet als pilot. Een andere optie is om bij
marktpartijen op zoek te gaan naar een passende en betaalbare softwareoplossing.
Meer informatie
Op de website van VNG leest u meer over de Berichtenapp. De Berichtenconverter voor Wmo en
Jeugdwet vindt u tot het moment waarop de 2.1-releases ingevoerd worden op de vertrouwde plek
op deze website. Over de beschikbaarheid voor de JW321 houden we u op de hoogte.

Titel: Boekje over de Denktank IZO van 16 juni 2016
Publicatie: 2016-07-14
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/boekje-over-de-denktank-izo-van-16-juni-2016
Afbeeldingen:
14 juli 2016 – Over de Denktank IZO van 16 juni hebben we een boekje samengesteld: Op
weg van Denktank naar Doetank. Het geeft een compleet overzicht van de dag. U kunt het
boekje doorbladeren in issuu of downloaden als pdf.
14 juli 2016 – Over de Denktank IZO van 16 juni hebben we een boekje samengesteld: Op
weg van Denktank naar Doetank. Het geeft een compleet overzicht van de dag. U kunt het
boekje doorbladeren in issuu of downloaden als pdf.
Op weg van Denktank naar Doetank brengt de middag waarop de eerste Denktank IZO van dit
jaar plaatsvond in beeld, inclusief foto’s, een film-impressie, verslagen en reacties op de vier
workshops.
De uitgave bevat ook een link naar de film over de toekomst van Denktanks IZO, met reacties van
deelnemers, workshopleiders en sprekers. Erik Gerritsen, Daan Wijnmaalen en Sjaak Wijma
geven hun visie en benadrukken het belang van IZO-onderwerpen.
In het najaar vindt de tweede Denktank IZO van 2016 plaats. De voorbereidingen zijn inmiddels
in gang gezet. Daarnaast werken we met alle betrokkenen aan de concretisering van de resultaten
uit de eerste bijeenkomst. Daarover verschijnt in de zomer een nieuwsbericht op deze website.
Mocht de doorbladerbare pdf van het boekje onderaan dit bericht ontbreken, dan kunt u het
bestand onder ‘Meer informatie’ downloaden. Wilt u meer weten over IZO en Denktanks? Ga dan
naar www.istandaarden.nl/izo.
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18
gustus 2016 – Om de ontwikkeling van de nieuwe iStandaarden-releases te
ondersteunen, zijn XSLT’s beschikbaar. Een XSLT is een hulpmiddel om
elementoverstijgende controles uit te voeren op XML-berichten.
18
gustus 2016 – Om de ontwikkeling van de nieuwe iStandaarden-releases te
ondersteunen, zijn XSLT’s beschikbaar. Een XSLT is een hulpmiddel om
elementoverstijgende controles uit te voeren op XML-berichten.
Vektis en het Zorginstituut richten zich met de XSLT’s op softwareleveranciers die werken aan
software voor de iStandaarden-releases van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De XSLT’s
komen van pas bij het correct opstellen van berichten door de verzender en het uitvoeren van
controles door de ontvanger. Het gebruik van de XSLT’s is niet verplicht.
Over de XSLT’s van Zorginstituut Nederland
De XSLT’s die het Zorginstituut beschikbaar stelt, ondersteunen een aantal controles op de XMLberichten.
Met de output van de controles is het mogelijk om programmatisch vast te stellen of er een fout in
een bericht is aangetroffen of niet. Geconstateerde fouten worden gerapporteerd in XML en niet in
de vorm van een retourbericht.
Als een ontvangende partij fouten aantreft bij controles die zijn gespecificeerd in de XSLT, mag
de partij dat terugkoppelen met een generieke code op berichtniveau (retourcode 0001). Nadere
duiding van de fout is niet nodig.
De ontvangende partij kan met behulp van de XSLT de plaats en de aard van de fout achterhalen.
Gedetailleerde terugkoppeling met behulp van retourcodes is ook toegestaan, maar niet verplicht.
Op dit punt worden de informatiemodellen binnenkort aangepast: het Informatiemodel voor iWlz
1.2, het Informatiemodel voor iWmo 2.1 en het Informatiemodel voor iJw 2.1.
De XSLT’s van het Zorginstituut voor alle drie de domeinen, en de handleiding, vindt u onder
‘Meer informatie’. Dezelfde documentatie is per iStandaard opgenomen op de ontwikkelpagina’s
van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Over de XSLT’s van Vektis
De door Vektis aangeboden XSLT’s ondersteunen alle verbandscontroles uit de RBC voor iWmo
en iJw. De werking van de XSLT’s die door het Zorginstituut worden aangeboden verschilt van de
XSLT’s gepubliceerd door Vektis. De output van de XSLT-controle is een kopie van het XMLbericht aangevuld met retourcodes. Deze output wordt in het schakelpunt ingebouwd en primair
gebruikt door VECOZO om een retourbericht samen te stellen.
De XSLT’s worden aangeboden als zip-file: een voor Wmo en een voor Jeugdwet. U vindt bij de
bestanden een aantal voorbeeldberichten die voor testdoeleinden gebruikt kunnen worden. Ook is
een handleiding beschikbaar.
Bevindingen melden
Bevindingen op de XSLT’s kunt u aan ons doorgeven. In oktober publiceren wij de definitieve
XSLT’s, eventuele suggesties zijn welkom. U kunt uw bevindingen doorgeven via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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30 augustus 2016 – Vanaf vandaag kunnen softwareleveranciers zich aanmelden voor de
Groene Vink voor de nieuwe release van iWmo 2.1 en iJw 2.1.
30 augustus 2016 – Eind september kunnen softwareleveranciers zich aanmelden voor de
Groene Vink voor de nieuwe release van iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Op 1 juli zijn de definitieve specificaties voor de nieuwe releases van iWmo 2.1, iJw 2.1 en iWlz
1.2 gepubliceerd. Om softwareleveranciers zekerheid te bieden dat hun berichten voldoen aan de
nieuwste standaarden, kunnen zij bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Kwaliteit en erkenning
Een Groene Vink is een kwaliteitsborging en geen officiële certificering of keurmerk. Het is een
erkenning dat software berichten genereert die aan de eisen voldoen.

Lees meer over de Groene Vink voor iStandaarden
Groene Vink alleen voor de nieuwe iWmo- en iJw-standaard
Het Zorginstituut reikt alleen een Groene Vink uit voor de nieuwe iWmo 2.1- en iJw 2.1standaard. Beide iStandaarden zijn vanaf 1 april 2017 geldig. De Groene Vink wordt per
uitvoeringsvariant uitgegeven: alle berichten die voorkomen in een uitvoeringsvariant worden
getest aan de hand van door het Zorginstituut ontwikkelde scenario’s.
Nieuw: de Groene Vink-module
Anders dan voorgaande jaren verloopt het Groene Vink-proces dit jaar met een module: de
Groene Vink-module. Via de module, die Zorginstituut Nederland ontwikkeld heeft, kunnen
softwareleveranciers zelf testberichten uploaden en controleren. Uiteraard moeten de testberichten
net als voorheen wel aan de voorwaarden voldoen die in de modulehandleiding staan. De module
en de handleiding worden eind september gepubliceerd.
Testset iWlz 1.2-standaard
Voor de nieuwe release van iWlz – iWlz 1.2 – kan geen Groene Vink behaald worden vanwege de
geringe impact van de wijzigingen in deze release. Zorginstituut Nederland stelt wel een set met
testberichten beschikbaar als hulpmiddel. Met de testset kunnen softwareleveranciers hun
software nagaan. Ook de testset wordt eind september gepubliceerd.
Aanmelding
Zodra de module online staat – naar verwachting eind september – kunt u zich daar aanmelden
voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1. Om toegang te krijgen tot de Groene Vinkmodule is het noodzakelijk dat u beschikt over een iStandaarden-account. Dit kunt u aanvragen
via het registratieformulier.
Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden naar Groene Vinkgebruiker via info@istandaarden.nl of bel (020) 797 89 48.

Procedure en planning
Na registratie als Groene Vink-gebruiker informeert het Beheerteam iStandaarden u per e-mail
over de verdere procedure. De planning is:
• Sluiting inschrijving: 31 december 2016
• Sluiting aanlevering testberichten: 31 januari 2017
• Uitreiking Groene Vink: maart 2017
Overzicht met deelnemers
Op de Groene Vink-overzichtspagina vindt u een link naar het detailoverzicht met
softwareleveranciers die zich hebben aangemeld voor de Groene Vink, voor welke release of
releases en of zij die behaald hebben.
Let op: momenteel laat het overzicht de Groene Vink-deelnemers zien voor iWlz 1.1, iWmo 2.0
en iJw 2.0. Op termijn wordt de Groene Vink voor de 2017-releases, dus voor iWmo 2.1 en iJw
2.1, toegevoegd.

Titel: Volgende Denktank IZO 3 november, reserveer de datum of schrijf u alvast in
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gustus 2016 – Op donderdag 3 november vindt de tweede Denktank IZO van dit jaar
plaats. U kunt rekenen op een dagvullend, interactief programma. Reserveer deze datum
dus alvast in uw agenda! Het wordt een Doe-Denktank, met als thema ‘Cliënt en data’.
31 augustus 2016 – Op donderdag 3 november vindt de tweede Denktank IZO van dit jaar
plaats. U kunt rekenen op een dagvullend, interactief programma. Reserveer deze datum
dus alvast in uw agenda! Het wordt een Doe-Denktank, met als thema ‘Cliënt en data’.
Tijdens de Doe-Denktank laten we zien wat er tot dusver samen met de sector is gedaan met de
opbrengst uit de Denktank-workshops van 16 juni. Naar aanleiding daarvan zijn bijvoorbeeld
pilots rond blockchain en process mining gestart.
Daarnaast nemen we u weer mee in nieuwe workshops, deze keer over onder andere kunstmatige
intelligentie en over verantwoordingsinformatie.
We werken ook aan een nieuwe versie van het filmpje Toekomstbeeld 2020 en aan een filmpje
over informatievoorziening in de zorg. Beide producties laten we u zien op 3 november.
Inschrijven
In september wordt het definitieve Denktank-programma voor 3 november bekend en versturen we
de uitnodiging. Bent u op voorhand geïnteresseerd, dan zien we uw inschrijving alvast graag
tegemoet.
Lees en bekijk de impressie van de vorige Denktank IZO
Voor een indruk van de vorige bijeenkomst leest u het verslag of downloadt u het boekje ‘Op weg
van Denktank naar Doetank’ onder ‘Meer informatie’.
Over Denktanks IZO
Denktanks leveren waardevolle informatie voor Platform IZO en de projecten. In de Denktanks
brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij doen dat aan de hand van
een thema of voor een specifieke doelgroep.
De opbrengst van de Denktanks wordt ingezet om nieuwe producten te ontwikkelen en
implementeren.
Denktanks vinden twee keer per jaar plaats. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor alle
belanghebbenden in de zorgsector. Deelname is gratis.
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8 september 2016 –
rijwel iedere gemeente en zorgaanbieder is drukdoende om het
berichtenverkeer op orde te krijgen. De gemeente Apeldoorn koos voor een intensieve
samenwerking ‘in de keten’.
8 september 2016 – Vrijwel iedere gemeente en zorgaanbieder is drukdoende om het
berichtenverkeer op orde te krijgen. De gemeente Apeldoorn koos voor een intensieve
samenwerking ‘in de keten’. Eind 2015 werd een scrumteam in het leven geroepen voor de
implementatie van het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. De aanpak leidde tot een snelle en
soepele afstemming met zorgaanbieders. Een goed voorbeeld uit de praktijk.
De uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet ligt per 1 januari 2015 bij gemeenten. Systemen om
zorgadministratieve en financiële berichten te verwerken, moeten op orde worden gebracht bij
gemeenten en zorgaanbieders. Ingrijpende administratieve wijzigingen vinden plaats voor de
cliënten- en financiële administratie door nieuwe cliënteninformatie en werkprocessen. Kortom:
veel veranderingen in een korte tijd. Hoe gaan gemeenten daarmee om?
Intensieve ketensamenwerking
Gemeenten kiezen er soms voor om zorgaanbieders naar de gemeentelijke inkoopvoorwaarden te
verwijzen, waarin de vereisten voor de aansluiting op het berichtenverkeer eenzijdig vermeld
staan. De gemeente Apeldoorn betrekt bewust de zorgaanbieders bij de implementatie van het
berichtenverkeer. Marianne: “De reden daarvoor is de gedachte dat ketensamenwerking in eerste
instantie nodig is om de zorg richting de cliënt te optimaliseren, en op den duur om zorg
goedkoper te maken.”
Met scrum voldoen aan de klantbehoefte
De gemeente Apeldoorn werkt met scrum: een projectaanpak om met een multidisciplinair team
snel resultaat te boeken. Voor elk project dat waarde voor de klant wil creëren, is scrum een
geschikte methode. Een essentieel onderdeel van de methode is afstemming met eindgebruikers
zodat zeker is dat het resultaat voldoet aan de klantbehoefte.
Berichtenverkeer is meer dan ICT
Elke twee weken komt het scrumteam berichtenverkeer bijeen om met elkaar samen te werken en
te leren. Marianne Gravensteijn (procesmanager informatievoorziening) is scrummaster in het
Apeldoornse team. Zij vertelt: “De gemeente heeft bewust voor een scrumaanpak gekozen om
stapje voor stapje te ontwikkelen en een intensieve samenwerking met aanbieders te
bewerkstelligen. Het gebruik van het berichtenverkeer is veel meer dan een ICT-aangelegenheid.”
Pilot: intensief bij elkaar in de keuken kijken
Het team startte met een pilot om de eerste berichten – “de 301 en de 302” – samen met vijf
Wmo- en vijf Jeugdzorgaanbieders administratief én technisch op elkaar aan te laten sluiten.
Marianne: “Om dat te bereiken, is behoorlijk intensief bij elkaar in de keuken gekeken. Over wat
nodig is om op elkaars processen en werkwijzen aan te kunnen sluiten, is veel geleerd op
technisch en administratief vlak.”
Verwelkom verandering
Productowner Leidie Bol (teammanager relatiebeheer JZW) heeft richting gegeven aan het team
en de koers die ingeslagen werd. Leidie: “De richting met elkaar was helder. Alle betrokkenen

willen dat er zoveel mogelijk geld en aandacht naar de zorg gaat en dat er zo weinig mogelijk
kosten in de bedrijfsvoering gaan zitten. Dat kunnen we alleen als we de handen ineenslaan en het
samen aangaan. Als je weet dat er veel verandert, zorg dan dat je werkwijze dat aankan.
Verwelkom verandering. Maak aanpassingen op basis van nieuwe inzichten.”
Resultaat
Het resultaat van de samenwerking is een protocol, dat voortkwam uit de geleerde lessen. Dit
‘recept’ is vervolgens aan alle andere Wmo- en Jeugdzorgaanbieders gecommuniceerd zodat zij
relatief snel met de eerste berichten aan konden sluiten op de gemeente. Marianne: “Hiervóór was
het een ICT-feestje en werd alleen naar techniek gekeken. Nu bepaalt het werkveld wat het wil. De
business is in de lead gekomen. Het gaat immers om de bestuurder en de mensen die met de auto
moeten rijden, minder om wat er onder de motorkap zit.”
Meer dan retourbericht
Alice Bijsterbosch van zorgaanbieder De Passerel is zeer positief over de aanpak van de gemeente
Apeldoorn. “De gemeente heeft zich echt verdiept in ons. Ze zijn in het begin bij ons langs
geweest om een beeld te krijgen van wat er allemaal bij het berichtenverkeer komt kijken en hoe
de processen bij een zorgaanbieder verlopen. Duidelijk werd dat er meer aan vast hangt voor ons
als zorgaanbieder dan alleen het versturen van een retourbericht. Ik merk dat het meer op
afspraken maken en procedures vaststellen aankomt en minder op de techniek. Met de techniek
komt het wel goed.”
Om tafel met zorgaanbieders
Eén van de uitkomsten van de aanpak is dat het werkveld dicht op de implementatie zit. Om
aanbieders te betrekken bij gegevensuitwisseling in iWmo en iJw organiseert de gemeente
informatiesessies, is zorgaanbiedersinfo.nl opgericht en is uitvoerig afgestemd met
zorgaanbieders. Lid van het scrumteam is ook Rob Walgemoed (kwaliteitsmedewerker Wmo). Hij
vertelt: “Zodra een aanbieder gebruik gaat maken van het berichtenverkeer, gaan we als team met
de zorgaanbieder om tafel om de overstap te bespreken. Op deze manier kunnen we gerichte
terugkoppeling geven over de resultaten en zo uitval van berichten voorkomen.”
Informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders
De informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders leveren veel kennis en inzicht op. “We merken
bijvoorbeeld dat de start-stopberichten nog niet bruikbaar zijn en die hebben we daarom nog niet
in productie. Van meet af aan hebben we namelijk gezegd dat de betalingen doorgang moeten
vinden als die rechtmatig zijn.”
De Passerel merkt dat de aanpak werkt. Alice: “Vragen beantwoordt de gemeente snel. De lijnen
zijn heel kort in tegenstelling tot andere gemeenten waar wij voor werken.”
Hoe nu verder?
“Op dit moment maakt ongeveer de helft van de zorgaanbieders in de gemeente gebruik van het
berichtenverkeer. De planning is om op te schalen om 80% van de factuurregels via het
berichtenverkeer te laten verlopen”, aldus Marianne. Apeldoorn maakt gebruik van de 301-, 302-,
303-, 304- en in beperkte mate van de 315-berichten.
Voor de toekomst staan landelijke ontwikkelingen op de planning waarvoor softwareleveranciers
pakketten moeten aanpassen voor de overgang naar iWmo en iJw 2.1. Leidie: “We zien 2016 als
overgangsjaar voor het berichtenverkeer. We koersen op 2017 volledige implementatie van het
berichtenverkeer. Dan is dan niet meer vrijblijvend voor aanbieders om van berichten gebruik te
maken.”

Dit is het eerste interview in een reeks waarin we een succesvolle aanpak om
gegevensuitwisseling te verbeteren belichten. Hebt u een suggestie voor het volgende interview?
We horen het graag via info@istandaarden.nl.

Titel: Nieuwe versies informatiemodellen iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 gepubliceerd
Publicatie: 2016-09-19
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Afbeeldingen:
19 september 2016 - Zorginstituut Nederland publiceert nieuwe informatiemodellen van
iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor deze nieuwe releases zijn de nieuwe basisschema’s in de
modellen opgenomen.
19 september 2016 – Zorginstituut Nederland publiceert nieuwe informatiemodellen van
iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor deze nieuwe releases zijn de nieuwe basisschema’s in de
modellen opgenomen.
In het Informatiemodel iWlz 1.2, het Informatiemodel iWmo 2.1 en het Informatiemodel iJw 2.1
worden bedrijfsregels, berichtspecificaties en processen van gegevensuitwisseling weergegeven.
Softwareleveranciers gebruiken de informatiemodellen om hun softwarepakketten aan te passen.
Nieuw basisschema
Voor elk van de drie iStandaarden zijn nu de basisschema’s aangepast. Dit naar aanleiding van de
gemelde bevindingen door betrokken partijen. De wijzigingen hebben een lage impact. Het gaat
om:
• Verwijderde retourcodes van iWlz die teruggeplaatst zijn
• Lengte van datatype ‘Referentie’ is uitgebreid in iWmo en iJw
• Enkele retourcodes voor iWmo en iJw die toegevoegd of gewijzigd zijn.
Processen en casuïstiek
In de informatiemodellen voor Wmo en Jeugdwet is een aantal casussen opgenomen. Ze
beschrijven hoe het berichtenverkeer ingezet wordt in een aantal specifieke situaties.
In het Informatiemodel Wmo zijn bovendien uitgebreide procesbeschrijvingen toegevoegd. Die
beschrijven het bedoelde gebruik van de iWmo-berichten in de verschillende uitvoeringsvarianten.
Voor de Jeugdwet worden de procesbeschrijvingen ook nog verder uitgewerkt, dit wordt
gepubliceerd in oktober.
Retourcodes iWlz 1.2
De voorgestelde optimalisatie van retourcodes voor iWlz 1.2 is op verzoek van de ketenpartijen
teruggedraaid. De retourcodes per berichtelement zijn dus weer opgenomen in het
Informatiemodel iWlz 1.2. Partijen worden verzocht om alle retourcodes te verwerken in hun
systemen om de juiste retourinformatie leesbaar te maken.
Optimalisatie retourcodelijst
In de release van iWlz per 1 januari 2018 worden de overbodige codes wel verwijderd. Met
ketenpartijen wordt besproken welke codes verwijderd kunnen worden. Dit zal met de
ketenpartijen besproken worden.
Partijen hebben de mogelijkheid om aan te geven welke retourcodes onmisbaar zijn in het proces
of eventueel suggesties te doen voor nieuw op te nemen retourcodes. U kunt suggesties aandragen
via info@istandaarden.nl.
Alle bevindingen in één lijst
De volledige specificaties van de wijzigingen in alle drie de domeinen staan in de bevindingenlijst
onder ‘Meer informatie’ evenals de mutatieoverzichten van iWlz, iWmo en iJw.

Titel: Protocol over gemeentelijke herindeling opgenomen in informatiemodellen iWmo en iJw
Publicatie: 2016-09-20
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Afbeeldingen:
tember 2016 – Gemeentelijke herindeling heeft gevolgen voor het iWmo- en iJwberichtenverkeer. Daarom is er een protocol opgesteld en toegevoegd aan de
informatiemodellen.
20 september 2016 – Gemeentelijke herindeling heeft gevolgen voor het iWmo- en iJwberichtenverkeer. Daarom is er een protocol opgesteld en toegevoegd aan de
informatiemodellen.
In Nederland vinden regelmatig herindelingen plaats op gemeentelijk niveau. Soms gaat het om
wijzigingen van gemeentegrenzen. Soms gaat het om fusie: gemeenten worden samengevoegd met
een bestaande gemeente of gemeenten gaan samen zodat een nieuwe gemeente ontstaat.
Alle gemeentelijke herindelingen hebben voor het werken met iWmo en iJw tot gevolg dat er
gemeentecodes verwijderd of toegevoegd worden. Een gemeentecode is de unieke identificatie
voor gemeenten.
Invloed op het berichtenverkeer
Omdat de routering van berichten naar gemeenten uitsluitend gebaseerd is op de gemeentecode,
hebben gemeentewijzigingen grote invloed op het gebruik van het berichtenverkeer. Daarom is er
een protocol opgesteld en toegevoegd aan de informatiemodellen van iWmo en iJw.:
• Informatiemodel iWmo 2.0
• Informatiemodel iWmo 2.1
• Informatiemodel iJw 2.0
• Informatiemodel iJw 2.1
Verandering in goede banen leiden
Het ‘Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iWmo en
iJw’ beschrijft de te maken afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen –
VECOZO, Inlichtingenbureau – die noodzakelijk zijn om deze veranderingen in goede banen te
leiden.
Het protocol is een handreiking voor zowel gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers
die iWmo en iJw gebruiken: hoe kunnen zij zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met een
gemeentelijke herindeling? U kunt het protocol als pdf downloaden via ‘Meer informatie’.
Doelgroep
Het document is bedoeld voor zowel leveranciers van software aan gemeenten en zorgaanbieders
als de gemeenten en zorgaanbieders zelf. Zowel de randvoorwaarden, probleembeschrijving als
oplossingsrichting worden beschreven. Het protocol bevat daarnaast een stappenplan om tot snel
resultaat te komen.
Vragen en suggesties
Hebt u vragen of verbetervoorstellen bij het protocol? Neemt u dan contact op met het
Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: Nieuwe versie Validatiemodule beschikbaar
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tember 2016 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar
die de berichten van de nieuwe releases iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 ondersteunt. De
Validatiemodule kan worden gebruikt om de inhoud van een bericht te controleren op
technische en functionele juistheid.Met deze versie ondersteunt de module ook de
declaratieberichten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.
23 september 2016 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar
die de berichten van de nieuwe releases iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 ondersteunt. De
Validatiemodule kan worden gebruikt om de inhoud van een bericht te controleren op
technische en functionele juistheid. Met deze versie ondersteunt de module ook de
declaratieberichten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Om na te gaan of de berichten van de nieuwe iStandaarden kloppen, kunt u gebruikmaken van
de Validatiemodule. De Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWlz-, iWmo- of iJwberichten de mogelijkheid om de berichten te beoordelen op juistheid. De Validatiemodule is een
hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De module is
niet bedoeld voor productiedoeleinden.
Wat kunt u doen met de Validatiemodule?
Met de Validatiemodule controleert u:
• of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo- of iJw-bericht is, de module bepaalt het type;
• of de structuur klopt;
• of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;
• of de velden correct gevuld zijn;
• of het bericht voldoet aan de technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.
iWlz 1.2 per 1 januari 2017
De nieuwe versie van iWlz is per 1 januari 2017 van kracht. Op 1 juli 2016 zijn de
specificaties van iWlz 1.2 gepubliceerd. Op basis daarvan kunnen softwareleveranciers starten
met de bouw van de nieuwe berichten conform het Informatiemodel iWlz 1.2.
iWmo 2.1 en iJw 2.1 per 1 april 2017
De nieuwe versie van iWmo en iJw is per 1 april 2017 van kracht. Met ingang van deze versie is
de taal van de berichten XML. Softwareleveranciers kunnen sinds de publicatie van de nieuwe
specificaties op 1 juli 2016 starten met de bouw van de nieuwe berichten, conform het
Informatiemodel iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Voorbeeldberichten
Voor zowel de Wlz als voor de Wmo en de Jeugdwet zijn bestanden met voorbeeldberichten
beschikbaar. U kunt de nieuwe Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te
maken. In het Informatiemodel Wlz, het Informatiemodel Wmo en het Informatiemodel Jeugdwet
vindt u de voorbeeldberichten per iStandaard.
Ondersteuning
Hebt u vragen over de Validatiemodule? Leest u dan eerst de veelgestelde vragen. Onder ‘Meer
informatie’ kunt u de handleiding en de releasenotes bij de Validatiemodule inzien. Ook is daar de
'Issuelijst modules iStandaarden' beschikbaar. Die lijst geeft een compleet overzicht van
bevindingen van gebruikers op alle modules. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
via info@istandaarden.nl.

Titel: Gegevensuitwisseling pgb samengebracht op istandaarden.nl
Publicatie: 2016-09-26
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/gegevensuitwisseling-ipgb-samengebracht-opistandaarden-nl
Afbeeldingen:
26 september 2016 – Vanaf vandaag is informatie over gegevensuitwisseling rond pgb’s te
vinden op de website van iStandaarden.
26 september 2016 – Vanaf vandaag is informatie over gegevensuitwisseling rond pgb’s te
vinden op de website van iStandaarden.
Op verzoek van de organisatie Ketenregie Trekkingsrecht PGB is informatie rond het
trekkingsrecht pgb samengebracht op iStandaarden. De samenvatting onder de naam iPgb geeft de
wens aan voor verdere harmonisatie met de andere iStandaarden.
iPgb is toegevoegd aan het tabblad iStandaarden op deze website. Dit is de directe link naar alle
informatie over iPgb die momenteel beschikbaar is.
Trekkingsrecht pgb
Sinds 1 januari 2015 is het trekkingsrecht pgb ingevoerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
betaalt de aanbieder van zorg en ondersteuning voor geleverde zorg uit het door gemeente of
zorgkantoor beschikbaar gestelde budget. De SVB is budgetbeheerder.
Het succes van het trekkingsrecht pgb valt of staat bij de correcte uitwisseling van gegevens tussen
gemeenten, zorgkantoren en de SVB. Daarvoor heeft de SVB gegevens nodig van gemeenten en
zorgkantoren. Voor eenduidige en efficiënte informatie-uitwisseling is standaardisatie van het
berichtenverkeer noodzakelijk.
iPgb als informatiestandaard
iPgb 1.0 is een informatiestandaard voor gemeenten, zorgkantoren en de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). De tot dusver gepubliceerde informatie bestaat uit vastgestelde
documenten. De informatie over de iPgb-berichten – toekenningsbeschikking (TKB), het
retourbericht RTKB en budgetafsluitbericht (BAB) – vindt u in de specificaties van iPgb.
iPgb in ontwikkeling
De informatie over iPgb en de doorontwikkeling van de informatiestandaard wordt in de toekomst
verder uitgebreid. Daarbij worden vanzelfsprekend alle partijen uit het werkveld betrokken.
Meer weten?
Op istandaarden.nl bieden we primair informatie over iPgb. Voor meer algemene informatie over
het pgb verwijzen wij u naar de informatie over trekkingsrecht op de website van de SVB.

Titel: De Groene Vink-module is beschikbaar
Publicatie: 2016-09-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-groene-vink-module-beschikbaar
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/groenevink2.png
28 september 2016 – Vanaf vandaag is de Groene Vink Module beschikbaar waarmee een
Groene Vink gehaald kan worden voor de nieuwe release van iWmo 2.1 en iJw 2.1.
28 september 2016 – Vanaf vandaag is de Groene Vink Module beschikbaar waarmee een
Groene Vink gehaald kan worden voor de nieuwe release van iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Op 1 juli zijn de definitieve specificaties voor de nieuwe releases van iWmo 2.1, iJw 2.1 en iWlz
1.2 gepubliceerd. Om softwareleveranciers zekerheid te bieden dat hun berichten voldoen aan de
nieuwste standaarden, kunnen zij bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Nieuw: de Groene Vink-module
Anders dan voorgaande jaren verloopt het Groene Vink-proces dit jaar met een module: de
Groene Vink-module. Via de module, die Zorginstituut Nederland ontwikkeld heeft, kunnen
softwareleveranciers zelf testberichten uploaden en controleren. Uiteraard moeten de testberichten
net als voorheen wel aan de voorwaarden voldoen die in de modulehandleiding staan.
Kwaliteit en erkenning
Een Groene Vink is een kwaliteitsborging en geen officiële certificering of keurmerk. Het is een
erkenning dat software berichten genereert die aan de eisen voldoen.
Lees meer over de Groene Vink voor iStandaarden
Groene Vink alleen voor de nieuwe iWmo- en iJw-standaard
Het Zorginstituut reikt alleen een Groene Vink uit voor de nieuwe iWmo 2.1- en iJw 2.1standaard. Beide iStandaarden zijn vanaf 1 april 2017 geldig. De Groene Vink wordt per
uitvoeringsvariant uitgegeven: alle berichten die voorkomen in een uitvoeringsvariant worden
getest aan de hand van door het Zorginstituut ontwikkelde scenario’s.
Testset iWlz 1.2-standaard
Voor de nieuwe release van iWlz – iWlz 1.2 – kan geen Groene Vink behaald worden vanwege de
geringe impact van de wijzigingen in deze release. Zorginstituut Nederland stelt wel een set met
testberichten beschikbaar als hulpmiddel. Met de testset kunnen softwareleveranciers hun
software nagaan. De testset voor de iWlz 1.2-standaard publiceren we rond 1 oktober 2016.
Aanmelding
Om toegang te krijgen tot de Groene Vink-module is het noodzakelijk dat u beschikt over een
iStandaarden-account. Dit kunt u aanvragen met het aanmeldingsformulier.
Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden naar Groene Vinkgebruiker via info@istandaarden.nl. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail meer informatie en
de handleiding voor het gebruik van de Groene Vink-module.
Planning
• 28 september 2016: start inschrijving Groene Vink voor iWmo 2.1
• 30 september 2016: publicatie testset iWlz 1.2
• ± 1 oktober 2016: start inschrijving Groene Vink voor iJw 2.1

• 31 december 2016: sluiting inschrijving voor beide Groene Vinken
• 31 januari 2017: sluiting aanlevering testberichten
• maart 2017: uitreiking Groene Vinken voor iWmo 2.1 en iJw 2.1
Deelnemersoverzicht Groene Vink
Op de Groene Vink-overzichtspagina vindt u een link naar het overzicht met softwareleveranciers
die zich in de Groene Vink-module hebben ingeschreven, voor welke release of releases en wat
daarvan de status is.

Titel: 3 november: Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) over cliënt en
data
Publicatie: 2016-09-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/3-november-denktank-izo-informatievoorzieningzorg-en-ondersteuning-over-client-en-data
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Impressie
Denktank IZO.png
29 september 2016 –
e tweede Denktank IZO van 2016 komt eraan. Op donderdag 3
november organiseert Zorginstituut Nederland een dag vol inspiratie over innovatie in
informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het thema is ‘cliënt en data’.
29 september 2016 – De tweede Denktank IZO van 2016 komt eraan. Op donderdag 3
november organiseert Zorginstituut Nederland een dag vol inspiratie over innovatie in
informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Het thema is ‘cliënt en data’.
Goede, snelle en veilige gegevensuitwisseling in de zorg en ondersteuning krijgt steeds meer
aandacht. Samen met partijen in het zorgveld van Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet werkt het
Zorginstituut toe naar gestandaardiseerde informatie-uitwisseling.
Denken en doen
De Denktank IZO van 3 november 2016 staat geheel in het teken van cliënt en data. Rond dit
thema gaan de deelnemers met diverse sprekers en workshopleiders denken én doen. Zo
presenteert de Gemiva-SVG Groep een digitale omgeving waarin ouders mee kunnen kijken in het
dossier van hun kind en in nauw contact met zorgverleners staan. Op deze pagina vindt u het
complete programma.
Inleiding door Bas Eenhoorn
Bas Eenhoorn, Digicommissaris van Nederland, leidt de Denktank in. Onder zijn regie maken
overheidsorganisaties plannen voor de voortgang en ontwikkeling van een veilige en betrouwbare
digitale overheid.
Vier workshops
In vier workshops gaan deelnemers met experts op zoek naar mogelijkheden om zowel de cliënt,
zorgaanbieders als gemeenten in hun kracht te zetten. De onderwerpen van de workshops:
•
en persoonlijke gezondheidsomgeving: wat wil je MedMij?
• Intelligent zoeken in de zorg
• ViA innovatie terug naar de kern van verantwoorden
• Harmoniseren of vertalen? That’s the question!
Wat is een Denktank?
De Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) is een halfjaarlijks congres. In
een Denktank delen experts, deelnemers en sprekers hun kennis, expertise en ervaring. Zij doen
dat aan de hand van een thema of voor een specifieke doelgroep.
Toekomstbeeld en Platform IZO
In een Denktank worden mogelijkheden verkend, verdiept en verrijkt, zowel plenair als in
workshops. De opbrengst wordt ingezet om te vertalen naar nieuwe producten. Dat gebeurt in
Platform IZO, waarin de leden maandelijks bijeenkomen om praktisch aan de slag te gaan. Hun
toekomstbeeld: een zorgveld dat dezelfde taal spreekt en dat dezelfde techniek gebruikt om
cliëntgegevens uit te wisselen.

Doelgroep
Een Denktank IZO is interessant voor het hele zorgveld van Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet:
zorgaanbieders, gemeenten, cliënten, beleidsmakers én softwareleveranciers. Deelname is gratis.
Presentatie resultaten Denktank 16 juni
Op de Denktank IZO van 3 november presenteren we ook de resultaten uit de Denktank van 16
juni 2016: concrete toepassingen van blockchain en process mining in de zorg.
Locatie, tijdstip en inschrijven
De Denktank IZO vindt plaats in CORPUS Congress Centre in Oestgeest, van 9.00 tot 16.00 uur.
Aansluitend op het programma is er een informele borrel.
Veel animo: reservelijst
Hoewel het maximumaantal deelnemers inmiddels bereikt is, blijkt er nog steeds veel animo te
zijn om in te schrijven voor de Denktank. Wie zich nog aanmeldt via de inschrijfpagina komt op
de reservelijst. Hebt u zich onlangs aangemeld? Dan ontvangt u zeer binnenkort een bevestiging
van inschrijving of een bericht dat u op de reservelijst staat.
Nieuws over de Denktank
Via e-mail, nieuwsberichten en Twitter (#DenktankIZO) blijft u op de hoogte van het laatste
nieuws over deze bijeenkomst. Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of de Denktank IZO in het
algemeen? We beantwoorden ze graag via infoizo@zinl.nl.
Meer informatie
Op de Denktank-pagina geven we met verslagen een impressie van de bijeenkomsten.

Titel: Zorginstituut niet bereikbaar op 3 en 4 oktober
Publicatie: 2016-09-29
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/migratie-van-ict-systeem-heeft-gevolgen-voorbereikbaarheid-zorginstituut
Afbeeldingen:
29 september 2016 – Door werkzaamheden aan ons computersysteem is Zorginstituut
Nederland tijdelijk onbereikbaar.
29 september 2016 – Door werkzaamheden aan ons computersysteem is Zorginstituut
Nederland tijdelijk onbereikbaar.
Van 30 september 16.00 uur tot 5 oktober 7.00 uur is Zorginstituut Nederland per e-mail beperkt
bereikbaar.
Telefonische bereikbaarheid
Door de aanpassing aan het computersysteem is het Beheerteam iStandaarden op maandag 3
oktober telefonisch alleen bereikbaar via de Servicedesk. Op dinsdag 4 oktober zijn de
medewerkers van het team wel normaal telefonisch bereikbaar op de vaste lijnen. Mobiele
nummers van medewerkers zijn wel bereikbaar.
De Servicedesk blijft gedurende de gehele periode telefonisch bereikbaar via het bekende
nummer: (020) 797 89 48.
Bereikbaarheid via e-mail
Aan onze Servicedesk kunt u vragen het beste stellen via info@istandaarden.nl. Dit algemene emailadres werkt op de reguliere manier.
Stuurt u tussen 30 september 16.00 uur en woensdag 5 oktober 7.00 uur een e-mail naar
persoonlijke mailadressen, dan komt uw bericht aan – maar het wordt pas vanaf woensdag 5
oktober gelezen.
Meer informatie
Hebt u vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op via info@istandaarden.nl.

Titel: XSLT’s voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 definitief vastgesteld
Publicatie: 2016-10-06
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/xslts-voor-iwlz-12-iwmo-21-en-ijw-21-definitiefvastgesteld
Afbeeldingen:
6 oktober 2016 – Vandaag zijn de XSLT’s voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw
definitief vastgesteld. De concept-XSLT’s die Zorginstituut Nederland en Vektis op 18
augustus publiceerden, hebben geen bevindingen opgeleverd.
6 oktober 2016 – Vandaag zijn de XSLT’s voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw
definitief vastgesteld. De concept-XSLT’s die Zorginstituut Nederland en Vektis op 18
augustus publiceerden, hebben geen bevindingen opgeleverd
Vektis en het Zorginstituut richten zich met de XSLT’s op softwareleveranciers die werken aan
software voor de iStandaarden-releases van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Met een XSLT
kunnen elementoverstijgende controles uitgevoerd worden op XML-berichten.
XSLT’s voor registratieberichten
Voor alle drie de domeinen bestaan XSLT’s. U vindt de XSLT’s van Zorginstituut Nederland en
de handleiding op de ontwikkelpagina’s van elk van de drie releases voor 2017:
• iWlz 1.2
• iWmo 2.1
• iJw 2.1
XSLT’s voor declaratieberichten (iWmo 2.1 en iJw 2.1)
De XSLT’s voor de declaratieberichten zijn door Vektis ontwikkeld om als integrale controle in
de infrastructuur ingebouwd te worden. VECOZO heeft deze XSLT’s toegepast en stelt op basis
ervan een retourbericht samen. De XSLT’s zijn als zip-bestanden beschikbaar op de Vektiswebsite, zie de pagina’s
en Jeugdwet. In de zip’s zijn ook voorbeeldbestanden voor de
XSLT’s en een handleiding voor het toepassen van de XSLT’s opgenomen.
Handig hulpmiddel
Het gebruik van XSLTs door softwareleveranciers is niet verplicht, het is vooral een handig
hulpmiddel. XSLT’s komen van pas bij het correct opstellen van berichten door de verzender en
het uitvoeren van controles door de ontvanger.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over XSLT’s van het Zorginstituut kunt U contact opnemen via
info@istandaarden.nl. Voor specifieke vragen over de XSLT’s voor de declaratieberichten kunt u
contact opnemen via helpdesk-ei@vektis.nl.

Titel: Standaardproductcodelijst voor iWmo en iJw bijgewerkt en gepubliceerd
Publicatie: 2016-10-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/standaardproductcodelijst-voor-iwmo-en-ijwbijgewerkt-en-gepubliceerd
Afbeeldingen:
tober 2016 – Zorginstituut Nederland heeft, samen met het programma i-Sociaal
Domein (ISD), de standaardproductcodelijst voor iWmo en de standaardproductcodelijst
voor iJw bijgewerkt die in al het iWmo- en iJw-berichtenverkeer gebruikt wordt.
tober 2016 – Zorginstituut Nederland heeft, samen met het programma i-Sociaal
Domein (ISD), de standaardproductcodelijst voor iWmo en de standaardproductcodelijst
voor iJw bijgewerkt die in al het iWmo- en iJw-berichtenverkeer gebruikt wordt.
De standaardproductcodelijsten zijn aangevuld met nieuwe productcodes. De nieuwe codes gaan
per 1 januari 2017 in.
Suggesties uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2016 suggesties doen voor aanvullingen op de
standaardproductcodelijsten. Alle suggesties zijn besproken. Waardevolle toevoegingen die het
gebruik van de lijst kunnen bevorderen, zijn opgenomen in de nieuwe lijst.
Nieuw: einddatum van een productcode
Nieuw in de standaardproductcodelijsten is de einddatum van een productcode. Als de einddatum
is gevuld, houdt dat in dat de productcode per die datum niet meer gebruikt kan worden voor
nieuwe toewijzingen. Gemeenten moeten daar rekening mee te houden wanneer zij
inkoopafspraken maken.
Wat betekent dit voor mij als gemeente?
Als u nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes, gebruik dan
de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2017 gebruikt kunnen worden.
Met de komst van de nieuwe lijsten zijn geen productcodes verdwenen of samengevoegd. Als u er
al van gebruikmaakte, hoeft u dus niets te doen.
Wat betekent dit voor mij als aanbieder?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. De productcodes
spreekt u met de gemeente af als u in het aanbestedingstraject contractafspraken maakt.
Protocol: omgaan met wijzigingen in productcodes
Samen met i-Sociaal Domein heeft Zorginstituut Nederland een protocol opgesteld voor
gemeenten die veranderingen willen doorvoeren in hun productcatalogus, waarbij zij overgaan op
andere productcodes. Het protocol, dat voluit '
mgaan met productcodelijstwijzigingen en de
informatie-uitwisseling in iWmo en iJw' heet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten
om de administratieve lasten tot een minimum te beperken. Het protocol kunt u downloaden onder
'Meer informatie'.
Continue verbetering
Zorginstituut Nederland blijft met i-Sociaal Domein de standaardproductcodelijsten continu
verbeteren. Jaarlijks, in oktober, worden de lijsten bijgewerkt. Op dit moment wordt gewerkt aan
het opnemen van extra toelichting en praktijkvoorbeelden bij de productcodes. Deze toelichting
geeft aan wat wordt verstaan onder de productcode in relatie tot de daadwerkelijk te leveren zorg
of het daadwerkelijke resultaat. Meer informatie hierover volgt dit najaar.
Waar vindt u de lijsten?
De standaardproductcodelijsten zijn opgenomen op de pagina Tabellen van
zowel iWmo als iJw. Dezelfde lijsten zijn opgenomen in de bibliotheek van zowel het
Informatiemodel Wmo 2.0 als 2.1 en het Informatiemodel Jeugdwet 2.0 en 2.1.

Contact
Maakt u nog geen gebruik van de standaardproductcodelijsten doordat de productcodes die u
toepast ontbreken op de lijst? Of hebt u een algemene vraag over de lijsten, of wilt u een suggestie
doen? Neemt u dan contact op met uw i-Sociaal Domein-accountmanager of met het Beheerteam
iStandaarden: info@istandaarden.nl. Veelgestelde vragen over standaardproductcodelijsten
worden opgenomen op www.i-sociaaldomein.nl.

Titel: Draaiboek samenvoeging DSW-zorgkantoorregio’s
Publicatie: 2016-10-12
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/draaiboek-samenvoeging-dsw-zorgkantoorregios
Afbeeldingen:
12 oktober 2016 – Zorgkantoor DSW heeft per 1 januari 2016 de twee zorgkantoorregio’s
samengevoegd tot één zorgkantoorregio: Zorgkantoor Delft Westland Oostland.
12 oktober 2016 – Zorgkantoor DSW heeft per 1 januari 2016 de twee zorgkantoorregio’s
samengevoegd tot één zorgkantoorregio: Zorgkantoor Delft Westland Oostland.
In december 2016 wordt de samenvoeging in de administraties van alle ketenpartijen verwerkt met
het iWlz-berichtenverkeer. De partijen hebben daarover afspraken gemaakt en ze vastgelegd in een
draaiboek.
Wijzigingen doorvoeren via het berichtenverkeer
Na een impactanalyse is ervoor gekozen om de wijzigingen in de systemen en huidige
zorgtoewijzingen via het reguliere berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Door bepaalde berichten
met elkaar uit te wisselen, passen zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK de brongegevens in
hun registratiesystemen aan.
Welke informatie-uitwisseling is nodig?
In het kort komt het neer op:
• Intrekken van de huidige zorgtoewijzingen (actie zorgkantoren en zorgaanbieders)
• Toewijzen van nieuwe zorgtoewijzingen (actie zorgkantoren en zorgaanbieders)
• Af / aanmelden van de zorg (actie zorgaanbieders en zorgkantoren)
• Af / aanmelden eigen bijdrage (actie zorgkantoren en CAK)
Download het draaiboek
Zorginstituut Nederland heeft met zorgkantoor DSW een draaiboek samengesteld over de te
nemen stappen en de tijdstippen waarop die gezet moeten worden. Het ‘Landelijk draaiboek
samenvoeging zorgkantoorregio’s DSW Zorgkantoor’ – dat de zorgkantoren ook verspreiden
onder de betrokken zorgaanbieders – kunt u downloaden onder ‘Meer informatie’. Daar vindt u
ook het nieuwsbericht dat DSW verstuurde naar de aanbieders.
Doorvoer wijzigingen nog dit jaar
Alle berichten die uitgewisseld worden voor deze samenvoeging, versturen de partijen nog in
2016. De keuze voor deze planning is gemaakt om geen extra hinder te ondervinden bij de
migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2.
Hebt u vragen?
Inhoudelijke vragen over het draaiboek kunt u stellen aan het Beheerteam iStandaarden via
info@istandaarden.nl. Met vragen over het proces van de gegevensuitwisseling voor de
samenvoeging kunt u terecht bij uw eigen zorgkantoor.

Titel: Migratiedocument bij overgang naar iWlz 1.2
Publicatie: 2016-10-14
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/migratiedocument-bij-overgang-naar-iwlz-12
Afbeeldingen:
14 oktober 2016 – Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.2
geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.1, waarmee de keten vanaf 1 januari 2015
werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om
de migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2 voorspoedig te laten verlopen.
14 oktober 2016 – Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.2
geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.1, waarmee de keten vanaf 1 januari 2016
werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om
de migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2 voorspoedig te laten verlopen.
Net als de voorgaande versie ondersteunt de nieuwe berichtenstandaard de uitvoering van de Wlz.
Voor alle ketenpartijen
Bij de landelijke migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2 gaat het om de uitfasering van de regionale
en de bovenregionale berichtenstroom. Dat raakt alle ketenpartijen. De migratie start op 29
december 2016 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1 januari 2017 om 7.00 uur.
Migratiedocument
De landelijke migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2 vindt plaats onder regie van Zorginstituut
Nederland. Daarom heeft het Zorginstituut een draaiboek opgesteld. Het is een praktisch
document dat alle ketenpartijen helpt om de 1.1-berichten uit te faseren en om vanaf 1 januari
2017 te kunnen starten met 1.2-berichten. Vanaf 1 januari 2017 worden geen berichten in 1.1
formaat meer verstuurd. U kunt het migratiedraaiboek downloaden onder ‘Meer informatie’.
In drie fasen van 1.1 naar 1.2
De overgang naar de nieuwe berichtenstandaard is in fasen opgedeeld:
• Afsluiting De gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.1-berichtenverkeer.
• Transitie De aanpassing van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 1.2,
bijvoorbeeld met een software-upgrade. Gedurende deze periode is geen iWlzberichtenverkeer mogelijk.
Na de migratie:
• Ingebruikname en nazorg De fase begint zodra de berichtenuitwisseling volgens iWlz 1.2
van start gegaan is.
Vanaf 1 januari 2017 7.00 uur mogen alleen iWlz 1.2-berichten verstuurd worden. Omdat dit
een zondag en een feestdag is, gaat het iWlz 1.2-berichtenverkeer van start op maandag 2
januari 2017.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de migratie of kunt u als actiehouder sommige migratiestappen niet succesvol
afronden binnen de termijn in het document? Neem dan contact op met het Beheerteam
iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: De Conversiemodule voor iWlz is beschikbaar
Publicatie: 2016-10-25
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-conversiemodule-voor-iwlz-beschikbaar
Afbeeldingen:
25 oktober 2016 – Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.2
geïmplementeerd. Om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens de migratie, heeft
Zorginstituut Nederland de Conversiemodule beschikbaar gesteld.
25 oktober 2016 – Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.2
geïmplementeerd. Om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens de migratie, heeft
Zorginstituut Nederland de Conversiemodule beschikbaar gesteld.
Met ingang van 1 januari 2017 vindt de overgang plaats van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2. In het gehele
werkveld wordt iWlz 1.2 dan de nieuwe iStandaard.
Om de nieuwe release in goede banen te leiden, en de overgang voor alle partijen zo snel en soepel
mogelijk te laten verlopen, is een uitloopperiode voorzien.
In deze periode moeten berichten tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders die nog geen iWlz
1.2-berichten kunnen verwerken, worden geconverteerd. Daarvoor dient de Conversiemodule.
Over de Conversiemodule
De Conversiemodule is een tijdelijke module die gebruikers vanaf nu tot 1 april 2017 in staat stelt
om iWlz 1.1 -berichten te converteren naar iWlz 1.2-berichten en andersom.
Bij de Conversiemodule worden een handleiding en het document ‘Conversieregels iWlz 1.2 < >
iWlz 1.1’ gepubliceerd. De conversieregels vindt u onder ‘Meer informatie’, de handleiding staat
op de modulepagina, die u ook kunt bereiken via het tabblad ‘Modules’.
Vrij te gebruiken tot en met 1 april
De Conversiemodule is zonder inlog te gebruiken. De module blijft tot 1 april 2017 beschikbaar.
Welke conversies kunt u uitvoeren?
De Conversiemodule ondersteunt de conversie van deze berichten:
•
W33 van iWlz 1.2 naar iWlz 1.1
• AW35 van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2
• AW39 van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2
Daarnaast biedt de module de mogelijkheid om retourbestanden in te zien:
•
W34 iWlz 1.1 en iWlz 1.2
• AW36 iWlz 1.2
• AW310 iWlz 1.2
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de Conversiemodule of de bijbehorende documentatie, bekijk dan de
veelgestelde vragen over de Conversiemodule. Ontbreekt uw vraag, neem dan contact op met het
Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: ZorgNed en Adapcare pakken eerste Groene Vinken voor 2017
Publicatie: 2016-10-26
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/zorgned-en-adapcare-pakken-eerste-groene-vinkenvoor-2017
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Adapcare - Eerste
Groene Vink 2017.jpg
26 oktober 2016 – ZorgNed Automatisering uit Wageningen en Adapcare uit Veenendaal
zijn de eerste softwareleveranciers die een Groene Vink hebben behaald voor de
iStandaarden-releases van 2017.
26 oktober 2016 – ZorgNed Automatisering uit Wageningen en Adapcare uit Veenendaal
zijn de eerste softwareleveranciers die een Groene Vink hebben behaald voor de
iStandaarden-releases van 2017.
ZorgNed Automatisering behaalde op 11 oktober 2016 de eerste Groene Vink, voor iJw 2.1. Een
week later deed Adapcare hetzelfde voor de Groene Vink voor iWmo 2.1. Inmiddels hebben de
softwareleveranciers beide Groene Vinken behaald. Op 1 april 2017 gaat het iWmo- en iJwwerkveld daadwerkelijk over op de nieuwe iStandaarden-releases.
De Groene Vink geeft zekerheid
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor berichten die binnen iStandaarden uitgewisseld
worden. Software met een Groene Vink geeft de zekerheid dat de berichten die binnen een
systeem gegenereerd worden, in orde zijn. Ketenpartners en softwareleveranciers kunnen bij
Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor hun berichten.
Drie uitvoeringsvarianten
Dit jaar wordt de Groene Vink uitgereikt voor iWmo 2.1 en voor iJw 2.1. Daarbij zijn de
uitvoeringsvarianten ‘inspanningsgericht’, ‘outputgericht’ en ‘taakgericht’ leidend. In de Groene
Vink-module hebben ZorgNed en Adapcare alle drie de varianten met goed gevolg afgerond.
Daarmee zijn de eerste Groene Vinken voor iJw 2.1 en iWmo 2.1 een feit.
[tekst loopt door onder de foto's ]
Edit
Overzicht van deelnemers
Vanaf vandaag houden we het overzicht van alle Groene Vink-deelnemers voor iJw 2.1 en iWmo
2.1 bij. U ziet daar welke softwareleveranciers zich hebben aangemeld voor de Groene Vink, voor
welke release of releases en waar in het Groene Vink-traject zij zich bevinden.
Planning
• 31 december 2016: sluiting inschrijving voor beide Groene Vinken
• 31 januari 2017: sluiting aanlevering testberichten
• maart 2017: uitreiking Groene Vinken voor iWmo 2.1 en iJw 2.1
Meer weten over de Groene Vink?
Kijk voor meer algemene informatie op De Groene Vink voor iStandaarden. De Groene Vinkmodule bereikt u via de moduleoverzichtspagina, bij de module horen deze veelgestelde vragen.

Titel: Blockchain in plaats van ‘logboek op het aanrecht’
Publicatie: 2016-11-04
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/blockchain-plaats-van-logboek-op-het-aanrecht
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Zorg Thuis Log
casus Geertje.jpg

vember 2016 –
ginstituut Nederland heeft een blockchaintoepassing voor de zo
ontwikkeld waarmee het logboek, dat nu in veelal een papieren versie in de thuiszorg wordt
gebruikt, straks online door diverse betrokkenen is in te zien. Op die manier kunnen
zorgverleners en familie via een appdirect het logboek bekijken. Zo zijn altijd de actuele
gegevens inzichtelijk.
vember
Zorginstituut
2016 –
Nederland heeft een blockchaintoepassing voor de zorg
ontwikkeld waarmee het logboek, dat nu in veelal een papieren versie in de thuiszorg wordt
gebruikt, straks online door diverse betrokkenen is in te zien. Op die manier kunnen
zorgverleners en familie via een app direct het logboek bekijken. Zo zijn altijd de actuele
gegevens inzichtelijk.
Blockchain is een nieuwe technologie die vooral wordt geassocieerd met de alternatieve munt
Bitcoin.
Primeur: blockchainsimulatie in de zorg
Het is nu voor het eerst dat er in de zorg van blockchain een simulatie is gemaakt. Zorginstituut
Nederland heeft, op basis van een fictieve casus, blockchain in de praktijk gebracht. De werkende
simulatie is gisteren gepresenteerd op de Denktank IZO: een congres over Informatievoorziening
in de Zorg en Ondersteuning.
Geertje en een app
De casus draait om het verhaal van Geertje: een alleenstaande vrouw van 83 jaar die steeds
minder zelfredzaam wordt en steeds meer (thuis)zorg nodig heeft. Ze wil heel graag zelfstandig
blijven wonen. “Door toepassing van de technologie achter blockchain is het nu mogelijk gemaakt
om ‘het schriftje op het aanrecht, waarin de diverse zorgacties worden bijgehouden’, nu online
beschikbaar te stellen voor meerdere betrokken partijen,” zegt coördinator Peter Snaterse van
Zorginstituut Nederland.
“De cliënt heeft de regie en bepaalt wie er in het online-logboek kan kijken. Alleen die personen
kunnen inloggen op een mobiele app en zo altijd realtime de actuele gegevens inzien.”

Over blockchain
Blockchain is een openbaar online register van transacties, dat iedereen kan bekijken. Het
registreren van de transacties gebeurt niet op één centrale plek, maar op een netwerk van
computers. Iedere transactie wordt door het netwerk van gebruikers gecontroleerd waardoor
misbruik moeilijk wordt. Er ontstaat één waarheid voor iedereen.
In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld over patiënten en cliënten. Vertrouwen
en betrouwbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Dat vastleggen en uitwisselen kan worden gezien
als transactie.

Vervolgtraject
Op het gebied van digitale identiteit gaat Zorginstituut Nederland samenwerken met het ministerie
van Binnenlandse Zaken, die juist op dit gebied een pilot uitvoert. Zorginstituut Nederland wil
samen met Binnenlandse Zaken kijken wat de mogelijkheden zijn tot het verbinden van de twee
pilots.
Het Zorginstituut werkt samen met zorgverzekeraar VGZ ook aan een pilot op het gebied van
blockchain voor vrouwen die gebruik gaan maken van kraamzorg.
Rol van Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland is onder andere de beheerder van drie informatiestandaarden op het
gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo en iJw. Dit zijn landelijk vastgestelde standaarden
die de basis vormen van informatie-uitwisseling. Met het berichtenverkeer via deze standaarden
wordt op cliëntniveau elektronisch gegevens uitgewisseld.

Titel: Verslag Denktank IZO: juist geïnformeerd zijn, is cruciaal voor regie
Publicatie: 2016-11-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-juist-geinformeerd-zijn-cruciaal-voorregie
Afbeeldingen:
• https://www.youtube.com/embed/h1hIFxzOKiQ
7 november 2016 – Een alleenstaande vrouw van 83 die thuis wil blijven wonen. Een altijd
en overal beschikbaar elektronisch dossier voor een meisje met het Rett-syndroom.
Kraamvrouwen die zelf hun zorg organiseren. Op de Denktank van 3 november werd
duidelijk dat er vooruitgang geboekt wordt in informatie-uitwisseling die patient included is.
7 november 2016 – Een alleenstaande vrouw van 83 die thuis wil blijven wonen. Een altijd
en overal beschikbaar elektronisch dossier voor een meisje met het Rett-syndroom.
Kraamvrouwen die zelf hun zorg organiseren. Op de Denktank van 3 november werd
duidelijk dat er vooruitgang geboekt wordt in informatie-uitwisseling die patient included is.
De zaal zit vol met onder anderen bestuurders, beleidsmakers, cliënten, zorgaanbieders,
softwareleveranciers en vertegenwoordigers van gemeenten. Dagvoorzitter Hans Oosterkamp geeft
de deelnemers meteen extra motivatie mee. “Morgen kunnen ook wij patiënt zijn. Er moet gewerkt
worden. We worden steeds concreter met de community die IZO heeft. Wat kunnen we vandaag
samen pakken en maken?”
De vierde grote revolutie
Bas Eenhoorn, Digicommissaris van Nederland, brengt in zijn openingsspeech naar voren dat de
digitalisering de samenleving in alle hoeken en gaten zal veranderen. “Het is de vierde grote
revolutie van de mensheid. We zien ook in de zorg niet hoe snel ontwikkelingen gaan. In het
belang van de patiënt moeten we de benodigde stappen zetten.”
Eenhoorn benoemt de grote machtsstrijd tussen patiënten en zorgverleners. “We hebben het over
het weggeven van privacy. Wie is de baas over cliëntgegevens? Wie houdt toezicht? Het is
verbazend dat we op basis van alle kennis die we hebben, niet delen. Als we de cliënt de regie
geven, krijgen we als overheid vertrouwen terug.”
Blockchain: de toekomst?
Al in de aanloop naar de Denktank gonsde de term blockchain rond. De kern van blockchain is
dat er één bron van waarheid voor iedereen ontstaat. De compliance vindt vooraf plaats.
De verwachtingen zijn hooggespannen. Of blockchain daadwerkelijk de heilige graal is, moet de
toekomst uitwijzen. “Ik vind het net zo vaag en spannend als websites voor de opkomst van
internet", zo leidt Mike Dell de resultaten van twee blockchainpilots in. “Blockchain zijn regels
die in het systeem vastzitten én door het systeem worden gecontroleerd. Het leuke is dat de
informatie integer is en dat je dat kunt bewijzen.”
Bas Kaptijn van ICTU presenteert namens Zorginstituut Nederland de blockchainpilot ‘Zorg
Thuis Log’ van Geertje, een alleenstaande vrouw van 83. Met haar telefoon staat zij via Smart
Contract in direct contact met nooddiensten, verzorgenden en familie, en geeft zij wie ze maar wil
inzicht in haar gegevens. Via het Zorg Thuis Log wordt alles geregeld wat vroeger in het schriftje
op het aanrecht werd geschreven, en meer. Van hulp bij het aantrekken van steunkousen tot de
buurtbus, en van periodieke controles door de huisarts tot de besturing van domotica.
Stefan Visser van VGZ: “Met blockchain kun je informatie uitwisselen zonder dat je een notaris
nodig hebt.” Hij toont wat een pilot voor kraamzorg op kan leveren: dat bij de organisatie van zorg
de kraamvrouw veel meer aan het roer staat dan de verzekeraar. Er is één administratie voor
diverse partijen. En het is transparant, realtime en on demand in plaats van dat er controle achteraf
plaatsvindt. Dat scheelt tijd en geld.

Meer regie over gezondheid
Dat de traditionele manier van communiceren ook in de jeugdzorg zijn langste tijd gehad heeft,
bewijst ook de presentatie van de Gemiva-SVG Groep. Annemarie, de moeder van Laura – die het
Rett-syndroom heeft – laat op heldere wijze zien hoe zij in MijnDossier! met het dagverblijf en de
zorggroep communiceert.
Annemarie: “In het schriftje stond vroeger hoe het met Laura was gegaan. Nu heb ik meer regie
over haar gezondheid. Ik sta altijd en overal in direct contact met kinderdagcentrum. En ook
andere betrokkenen, zoals haar fysiotherapeut en logopedist, geven in het dossier aan wat Laura
deed en goed kon.”
Marcel Heldoorn, manager Digitale Zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, betitelt MijnDossier!
aIs informatief, praktisch en inhoudelijk.
Pilot process mining
Hans Verkruijsse, Bestuurlijke Informatieverzorging aan Tilburg University, geeft inzicht in de
resultaten van de pilot process mining.
Process mining blijkt een innovatief hulpmiddel om knelpunten in administratieve processen op te
sporen. Daarmee kunnen processen worden verbeterd, bijvoorbeeld in de doorlooptijd van de
aanvraag van zorg en in de financiële afhandeling. Zo kunnen administratieve lasten direct worden
verlaagd.
Hans: “Het toepassen ervan bleek wel zo interessant dat mensen er graag voor terugkwamen van
vakantie. Process mining gaat over verbinding leggen tussen processen en data. In eerste instantie
vraagt dat om dubbel werk. In plaats van bomen blijven omhakken moeten we eerst samen de
botte bijl slijpen voordat we weer aan de slag gaan. We moeten het met elkaar doen.”
Constructief en uitnodigend
Hoe anders kan deze Denktank besloten worden dan met het delen van informatie? Cliënten lieten
weten er de volgende keer graag weer bij te willen zijn. Enkele reacties uit de zaal: ‘goed dat we
standaardiseren en formele paden gaan bewandelen, ‘het is constructief en mensen staan open
voor ideeën’ en ‘we gaan verder in een werkgroep en kunnen stappen maken’.
Aanbevelingen en uitdagingen voor de Denktank IZO worden ook genoemd tijdens de plenaire
terugkoppeling: ‘het kost moeite om de klik te maken naar patiënt centraal’, ‘alleen uitnodigen om
mee te denken is onvoldoende’, ‘houd rekening met individu of maatwerk’ en ‘regie moet gaan
over wat iemand wil en moet niet van tevoren bepaald worden’.
Meer nieuws
Bij de Denktank van 3 november 2016 verschenen op deze website meer nieuwsberichten:
> Process mining helpt bij administratieve lastenverlichting
> Blockchain in plaats van ‘logboek op het aanrecht’
> Vertaalmachine helpt fouten verminderen bij medische overdracht
> Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen de schouders onder betere
informatievoorziening

Workshopverslagen
Over inzichten en ervaringen uit de workshops, zowel van de deelnemers als de
workshopbegeleiders, is voor elke workshop een verslag geschreven:
> Verslag workshop MedMij
>
erslag workshop ViA
> Verslag workshop Harmoniseren of vertalen
> Verslag workshop Intelligent zoeken
Meer weten over Denktanks?
Platform IZO zet kennis en ervaringen uit de Denktanks in om nieuwe producten te ontwikkelen
voor de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Wilt u meer weten over Denktanks
IZO in het algemeen? Kijkt u dan op deze pagina. Foto's die genomen zijn tijdens de Denktank
vindt u op deze pagina.

Titel: Process mining helpt bij administratieve lastenverlichting
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Afbeeldingen:
8 november 2016 – Process mining blijkt een innovatief hulpmiddel om knelpunten in de
administratieve processen op te sporen. Daarmee kunnen de processen worden verbeterd,
bijvoorbeeld in de doorlooptijd van de aanvraag van zorg en de financiële afhandeling. Naar
aanleiding van een pilot over process mininggaat Zorginstituut Nederland nu samenwerken
met HEAD en Universiteit Tilburg.
8 november 2016 – Process mining blijkt een innovatief hulpmiddel om knelpunten in de
administratieve processen op te sporen. Daarmee kunnen de processen worden verbeterd,
bijvoorbeeld in de doorlooptijd van de aanvraag van zorg en de financiële afhandeling. Naar
aanleiding van een pilot over process mining gaat Zorginstituut Nederland nu samenwerken
met HEAD en Universiteit Tilburg.
Uit de pilot blijkt dat administratieve lasten direct kunnen worden verlaagd. “Deze vorm van dataanalyse biedt interessante mogelijkheden voor zorgaanbieders”, zegt Peter Snaterse, coördinator
namens Zorginstituut Nederland.
Resultaten in Denktank IZO
De pilot is uitgevoerd met een aantal zorgaanbieders en in nauwe samenwerking met de
Universiteit Tilburg. Aanleiding was de wens uit het zorgveld om meer te weten over de
mogelijkheden van toepassing in de (langdurige) zorg. Op 3 november zijn in de Denktank IZO –
een bijeenkomst over Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning – de eerste resultaten uit de
pilot teruggekoppeld.
Onbekende patronen ontdekken
Snaterse: “Deze vorm van data-analyse biedt interessante mogelijkheden voor zorgaanbieders. Wij
ervaren in de pilots dat zorgaanbieders die aan de slag gaan met process mining, enthousiast
worden omdat ze duidelijke mogelijkheden zien voor verbeteringen van hun processen,
effectiviteit en efficiency,” “Het biedt het management van zorginstellingen de mogelijkheid om
op basis van ICT nog onbekende patronen in de bedrijfsvoering te ontdekken. Men kan zo op
beleids- en organisatorisch niveau vroegtijdig bijsturen.”
Doorontwikkelen
Zorginstituut Nederland is een process mining-traject gestart bij WelThuis (Wlz, Zvw, Wmo) in
Gouda en Ipse de Bruggen in Zoetermeer (gehandicaptenzorg). Binnenkort volgt ook een gesprek
met Quarijn (ouderenzorg in Utrecht). Zorginstituut Nederland wil de resultaten van de analyses
en gesprekken vastleggen, zodat anderen het onderwerp kunnen doorontwikkelen voor de
langdurige zorg.
Samenwerking met HEAD
Zorginstituut Nederland gaat samen met de vereniging HEAD en de Universiteit Tilburg de
toepassing van process mining verder ontwikkelen. HEAD is de landelijke beroepsvereniging van
en voor zorgfinancials. Voorzitter Ellen Kalkhoven: “Als je kijkt naar data-analyse, dan zien we
dat op een aantal plekken in ondersteunende diensten dezelfde gegevens worden vastgelegd. Dat is
overbodig. Dat kost capaciteit, dat kost tijd, maar het is ook een kostenbesparing als we minder
tijd hoeven te besteden aan het vastleggen van gegevens of het analyseren van gegevens. Dan
draagt dat bij. Dat is een enorme winst van samenwerken."
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8
vember 2016 –
ginstituut Nederland en Nictiz zetten samen de schouders onder
betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Beide zijn nu al op dit onderwerp
actief, maar dan op verschillende terreinen.
8
vember 2016 – Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere
informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in, veelal op verschillende terreinen. De
organisaties gaan nu nog meer samen optrekken, onder meer bij de ontwikkeling en het
beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het
gebied van standaardisatie.
Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de
zorg en ondersteuning in, veelal op verschillende terreinen. De organisaties gaan nu nog meer
samen optrekken, onder meer bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden.
Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.
Informatiestandaarden beschrijven welke gegevens bij een zorgproces eenduidig moeten worden
vastgelegd en overgedragen, en hoe dat precies in zijn werk gaat. Bij het leveren van zorg, en zeker
complexere zorg, zijn meestal verschillende zorgaanbieders betrokken. Om goed samen te werken
moeten zij goede, eenduidige informatie beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen. Dat vraagt
om standaardisatie van gegevens.
Door gebruik van standaarden wordt de zorg verbeterd en wordt de juiste zorg en ondersteuning
geboden. Bovendien neemt de registratielast af voor zowel zorgaanbieders als ondersteuners.
Informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning worden in overleg met het werkveld
opgesteld.
Afstemmen en overzicht bieden
Zorginstituut Nederland en Nictiz gaan bestaande standaarden in de domeinen cure, care en
ondersteuning nog beter op elkaar afstemmen. Zowel qua aanpak, proces als terminologie. Er
komt een overzicht van de standaarden die Zorginstituut Nederland en Nictiz ontwikkelen en
beheren, met per informatiestandaard inzicht in het doel en de gebruikers ervan. “Door gebruik te
maken van elkaars expertise, werken we toe naar nog meer gestandaardiseerde uitwisseling van
gegevens in het zorgveld. Dat is winst voor iedereen,” aldus Sjaak Wijma, lid raad van bestuur
Zorginstituut Nederland. “Door eenheid in de gebruikte taal en begrippen te creëren kunnen de
modellen en standaarden van Zorginstituut Nederland en Nictiz breder toegepast worden en waar
mogelijk nog beter op elkaar aansluiten. Hiermee bieden we meer duidelijkheid naar het zorgveld
en kunnen we het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie,” zegt Lies van Gennip,
directeur Nictiz.
Over Nictiz en Zorginstituut Nederland
Nictiz en Zorginstituut Nederland zijn kenniscentra die zich positioneren als netwerkorganisaties.
Beide worden gefinancierd door VWS, maar Nictiz functioneert als onafhankelijke stichting en
het Zorginstituut als een uitvoeringsorganisatie, een zelfstandig bestuursorgaan met
doorzettingsmacht. Nictiz is afhankelijk van samenwerking met veldpartijen voor de realisatie van
projecten, waardoor het karakter vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Zorginstituut Nederland kan
afdwingen, maar gebruikt liever een gezamenlijke aanpak met consensus als middel. Beide
partijen organiseren zorgbrede platforms met als aandachtsgebieden informatievoorziening,
innovatie en eHealth. Nictiz richt zich voornamelijk op de cure. Het Zorginstituut richt zich op
cure, care en ondersteuning.

Meer weten?
In het document onder ‘Meer informatie’ leest u wat Nictiz en Zorginstituut Nederland samen
doen op het gebied van standaardisatie.

Titel: Film over belang van samenwerking bij informatievoorziening
Publicatie: 2016-11-17
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/film-over-belang-van-samenwerking-bijinformatievoorziening
Afbeeldingen:
17 november 2016 – Bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO) is het
belang van samenwerking groot, evenals cliënten betrekken. De film is gemaakt op de
Denktank IZO van 3 november, waar het thema ‘cliënt en data’ was.
17 november 2016 – Bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO) is het
belang van samenwerking groot, evenals cliënten betrekken. De film is gemaakt op de
Denktank IZO van 3 november, waar het thema ‘cliënt en data’ was.
Diverse sprekers geven elk hun eigen visie in dit filmpje van iets meer dan tweeënhalve minuut:
een ouder van een kind met het RETT-syndroom, de gemeente Geldermalsen, zorgaanbieder
Leger des Heils, digicommissaris Bas Eenhoorn, de vereniging van zorgfinancials én Zorginstituut
Nederland.

Quotes
Anne-Marie Dumitrascu, ouder van Laura (16): “Mijn dochter is niet in de gelegenheid om zelf te
praten dus des te belangrijker is het om gezamenlijk, met elkaar - professionals, als ouders, en
andere betrokkenen informatie te delen en voor haar, namens haar te delen wat voor haar van
belang is.”
Digicommissaris Bas Eenhoorn over de snel veranderende wereld en open data: “We krijgen
andere verhoudingen. Wat ontzettend belangrijk is, is dat we daar in de regelgeving rekening mee
houden.”
Ruud Paulides (Leger des Heils) gaat in op standaardisatie: “Standaardisatie is het kernwoord als
je het hebt over samenwerking en gegevensuitwisseling.”
Sjaak Wijma, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, licht de rol van het
Zorginstituut toe: “Partijen hebben nu de kennis her en der, en als we dat bij de patiënt willen
krijgen is er maar één ding mogelijk: dat je kennis samenvoegt en dus samen gaat werken. Het
Zorginstituut heeft zich voorgenomen die rol te nemen.”
Boekje over de Denktank in voorbereiding
Net als bij de eerste Denktank van 2016 verschijnt er bij deze bijeenkomst een boekje. Daarin
vindt u onder andere een verslag van de dag in woord en beeld, van de vier workshops en volop
reacties, eyeopeners en quotes van deelnemers. De planning is dat we het boekje in de komende
week publiceren, zowel als pdf als op issuu. We houden u op de hoogte. Foto's die tijdens de
Denktank zijn gemaakt, vindt u op deze pagina.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Denktanks, kijk dan op www.istandaarden.nl/izo. Al uw vragen over
dit bericht of de bijeenkomsten zijn welkom op infoizo@zinl.nl.

Titel: Kleine aanpassing in basisschema voor iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1
Publicatie: 2016-11-23
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/kleine-aanpassing-basisschema-voor-iwlz-12iwmo-21-en-ijw-21
Afbeeldingen:
23 november 2016 – Op het softwareleveranciersoverleg van 15 november is een aanvulling
besproken op de definitieve specificaties voor de iStandaarden van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1
en iWlz 2.1.
23 november 2016 – Op het softwareleveranciersoverleg van 15 november is een aanvulling
besproken op de definitieve specificaties voor de iStandaarden van 2017: iWlz 1.2, iWmo 2.1
en iWlz 2.1.
De aanvulling is toegevoegd aan het document Bevindingen definitieve specificaties iStandaarden.
Over de aanvulling
De aanvulling is het gevolg van een bevinding die een error met zich meebrengt in het
berichtenverkeer. Daarom zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de basisschema’s voor iWlz
1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De nieuwe basisschema’s zijn rond 1 november gepubliceerd in de
informatiemodellen. Het gaat om deze wijzigingen:
1 LDT_Commentaar
De reden voor de nieuwe schema’s is gelegen in de restrictie die op het element ‘commentaar’ van
toepassing was. Als een wat grotere hoeveelheid tekst in het commentaar werd opgenomen, kon de
tekst onleesbaar worden voor de ontvangende partij. Met de aanvulling wordt dat nu voorkomen.
2 LTD_Telefoonnummer
Er is van de gelegenheid gebruikgemaakt om meteen een ander wijzigingsverzoek door te voeren:
de aanpassing van het pattern op LTD_Telefoonnummer.
3 Code 21: ‘huishoudelijke verzorging’ wordt ‘schoon huis’
‘Code 21 - HV: Huishoudelijke verzorging’ is een oude code, afkomstig uit de AWBZ. De
huishoudelijke hulp die binnen de Wlz nu van toepassing is, is qua zorginhoud anders dan
voorheen. De code wordt daarom ‘Code 21 – HV Schoon huis’.
1 en 2 gelden voor alle drie de iStandaarden, 3 geldt alleen voor iWlz.
De wijzigingen in schema
Bevinding

1 Door de pattern-restrictie op het Commentaar-element
zijn regeleinde en nieuwe regel-tekens nu niet toegestaan.
Dat is op deze plek niet gewenst, omdat daarmee de
opmaak van een stuk tekst verloren gaat.

Oplossing
Het pattern op LDT_Commentaar
moet worden gewijzigd:
• was:
• wordt:

Het pattern op
LDT_Telefoonnummer moet
worden gewijzigd:
2 De XSD-controle staat toe dat op de eerste positie van
een telefoonnummer een alfanumeriek gegeven is gevuld.

• was:
• wordt:
Ook wordt een restrictie toegevoegd:

3 ‘Code 21 - HV: Huishoudelijke verzorging’ is een oude
code, afkomstig uit de AWBZ. De huishoudelijke hulp die
binnen de Wlz nu van toepassing is, is qua zorginhoud
anders dan de huishoudelijke verzorging onder de AWBZ.
Het is daarom wenselijk om de omschrijving aan te passen.

Om impact te beperken blijft de
code ongewijzigd, alleen de
omschrijving wordt aangepast naar
"HV: Schoon huis".

Waar vindt u het bevindingendocument?
U vindt het document met bevindingen onder ‘Meer informatie’. Daarnaast is het opgenomen op
elk van de drie ontwikkelpagina’s van iStandaarden:
• Ontwikkeling iWmo 2.1
• Ontwikkeling iJw 2.1
• Ontwikkeling iWlz 1.2
Waar vindt u de basisschema’s?
De basisschema’s zijn opgenomen in de XSD’s van elk van de drie releases. De XSD’s vindt u in
de documentatie van de informatiemodellen:
• Documentatie Informatiemodel iWlz 1.2
• Documentatie Informatiemodel iWmo 2.1
• Documentatie Informatiemodel iJw 2.1
Hebt u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.

Titel: Update: standaardproductcodelijsten en aanlevering nieuwe codes (iWmo en iJw)
Publicatie: 2016-11-25
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/update-standaardproductcodelijsten-enaanlevering-nieuwe-codes-iwmo-en-ijw
Afbeeldingen:
vember 2016 – Vorige maand, op 1 oktober, zijn de landelijke
standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw bijgewerkt. Die laatste lijst is begin
november aangevuld met extra codes die de inhoud van zorgprofielen bevatten. Ook leest u
in dit bericht hoe u nieuwe codes kunt aanleveren.
25 november 2016 – Vorige maand, op 1 oktober, zijn de landelijke
standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw bijgewerkt. Die laatste lijst is begin
november aangevuld met extra codes die de inhoud van zorgprofielen bevatten. Ook leest u
in dit bericht hoe u nieuwe codes kunt aanleveren.
Alleen de Standaardproductcodetabel Jeugdwet (JZ21) is gewijzigd. De Standaardproductcodelijst
Wmo (WMO021) is ongewijzigd.
Over de aanvulling
De Jw-standaardproductcodetabel is aangevuld met een aantal codes die niet eerder zijn
meegenomen maar wel door veel partijen in het veld worden gebruikt. Het gaat om codes die
bestaan uit zorgprofielen.
Jaarlijkse publicatie codelijsten
De landelijke codelijsten zijn met zorg samengesteld in samenwerking met het werkveld. Ze
worden in principe maar één keer per jaar bijgewerkt en gepubliceerd en dat is op 1 oktober.
Voorafgaand kan het werkveld wensen of suggesties voor andere codes indienen via
info@istandaarden.nl. In de periode juli – oktober beoordelen Programma i-Sociaal Domein en
Zorginstituut Nederland de reacties op vier criteria:
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande productcode?
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?
In overleg met de indieners komt Zorginstituut Nederland tot een advies. Samen met betrokken
branches en de VNG wordt de afweging uiteindelijk gemaakt.
Zelf codes aanleveren?
Via info@istandaarden.nl kunt u het hele jaar productcodes indienen. Graag uw aandacht voor de
volledigheid van uw aanlevering. Die moet bestaan uit:
•
en duidelijke productomschrijving
• Vermelding van de productcategorie
• Uitleg van de opbouw: welke (oude) producten vallen onder de code?
• In welke eenheid wordt het product bekostigd?
• Welke regio’s en gemeenten hanteren het product, voor zover u bekend is?
Contact
Maakt u nog geen gebruik van de standaardproductcodelijsten doordat de productcodes die u
toepast ontbreken op de lijst? Of hebt u een algemene vraag over de lijsten? Neemt u dan contact
op met uw i-Sociaal Domein-accountmanager of met het Beheerteam iStandaarden:
info@istandaarden.nl.
Veelgestelde vragen over standaardproductcodelijsten worden opgenomen op www.i-

sociaaldomein.nl. Zie ook het nieuwsbericht van 10 oktober 2016: Standaardproductcodelijst voor
iWmo en iJw bijgewerkt en gepubliceerd.

Titel: Vers van de pers: boekje over Denktank IZO van 3 november 2016
Publicatie: 2016-11-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vers-van-de-pers-boekje-over-denktank-izo-van-3november-2016
Afbeeldingen:
28 november 2016 – Over de tweede Denktank IZO van dit jaar is een boekje verschenen:
Juist geïnformeerd zijn, is cruciaal voor regie. Het geeft een compleet overzicht van de dag.
U kunt het boekje doorbladeren in issuu of downloaden als pdf.
28 november 2016 – Over de tweede Denktank IZO van dit jaar is een boekje verschenen:
Juist geïnformeerd zijn, is cruciaal voor regie. Het geeft een compleet overzicht van de dag.
U kunt het boekje doorbladeren in issuu of downloaden als pdf.
De publicatie is vergelijkbaar met Op weg van Denktank naar Doetank, het boekje dat verscheen
bij de eerste Denktank-bijeenkomst van dit jaar in juni. Juist geïnformeerd zijn, is cruciaal voor
regie doet verslag van de hele dag, met veel foto’s, verslagen en reacties op de vier workshops en
drie filmpjes.
In de film over belang van samenwerking bij informatievoorziening, geven diverse sprekers in iets
meer dan tweeënhalve minuut elk hun eigen visie
Aan het woord komen een ouder van een kind met het RETT-syndroom, een medewerker van de
gemeente Geldermalsen, zorgaanbieder Leger des Heils, digicommissaris Bas Eenhoorn, de
vereniging van zorgfinancials én Zorginstituut Nederland.
Over de vervolgacties die voortkomen uit deze Denktank en over bijeenkomsten in 2017 houden
we u op de hoogte via istandaarden.nl.
Mocht de doorbladerbare pdf van het boekje onderaan dit bericht ontbreken, dan kunt u het
bestand onder ‘Meer informatie’ downloaden. Wilt u meer weten over IZO en Denktanks? Ga dan
naar www.istandaarden.nl/izo.

Titel: De conversieregels voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 zijn beschikbaar
Publicatie: 2016-12-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-conversieregels-voor-iwmo-en-ijw-21-zijnbeschikbaar
Afbeeldingen:
ember 2016 – Op 1 april 2017 wordt versie 2.1 van de berichtenstandaarden iJw en
iWmo van kracht. Op 3 april 2017 worden de standaarden daadwerkelijk in gebruik
genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.1.
1 december 2016 – Op 1 april 2017 wordt versie 2.1 van de berichtenstandaarden iJw en
iWmo van kracht. Op 3 april 2017 worden de standaarden daadwerkelijk in gebruik
genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.1.
Ten opzichte van de 2.0-versies zijn in iJw 2.1 en iWmo 2.1 wijzigingen doorgevoerd die een
conversie in de systemen van softwareleveranciers, zorgaanbieders en gemeenten tot gevolg
kunnen hebben. In de twee documenten bij dit bericht staat om welke wijzigingen het gaat en hoe
u ermee omgaat.
Daarnaast geven de documenten geven duidelijkheid over de gewijzigde codetabellen die in
gebruik worden genomen vanaf release 2.1. Beschreven wordt om welke aanpassingen het gaat en
welke gegevens geconverteerd moeten worden.
Hebt u vragen of opmerkingen over de conversieregels voor iWmo en iJw 2.1? Neemt u dan
contact op via info@istandaarden.nl.

Titel: Retourcodelijsten voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 aangevuld
Publicatie: 2016-12-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/retourcodelijsten-voor-iwmo-21-en-ijw-21aangevuld
Afbeeldingen:
ember 2016 – Op verzoek van partijen in het werkveld is de retourcodelijst voor de
declaratieberichten voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer uitgebreid.
1 december 2016 – Op verzoek van partijen in het werkveld is de retourcodelijst voor de
declaratieberichten voor het iWmo- en iJw-berichtenverkeer uitgebreid.
Per 1 april 2017 worden de nieuwe berichtenstandaarden iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht. Die
vervangen de 2.0-versie van de berichtenstandaarden.
Op verzoek van gemeenten en aanbieders zijn extra retourcodes toegevoegd aan de
retourcodelijsten voor de declaratieberichten van iWmo 2.1 en iJw 2.1. U kunt de retourcodes
gebruiken vanaf het moment dat de nieuwe versie iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht wordt, dus per
1 april 2017.
Hebt u vragen over het gebruik van de retourcodelijsten of over de overgang naar de nieuwe
release? Neemt u dan contact op met Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.

Titel: Informatiemodellen iWmo, iJw en iWlz aangevuld en aangepast
Publicatie: 2016-12-05
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/informatiemodellen-iwmo-ijw-en-iwlz-aangevulden-aangepast
Afbeeldingen:
ember 2016 – Vandaag is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de
informatiemodellen voor iWmo, iJw en iWlz. Daardoor ontstaat meer duidelijkheid over de
processen binnen de verschillende domeinen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de
berichtenspecificaties.
5 december 2016 – Vandaag is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de
informatiemodellen voor iWmo, iJw en iWlz. Daardoor ontstaat meer duidelijkheid over de
processen binnen de verschillende domeinen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de
berichtenspecificaties.
In dit bericht zetten we de vijf wijzigingen op een rij en leest u wat er anders is ten opzichte van
de oude situatie.

1 Een duidelijke nieuwe naam
De naam van het Informatiemodel zelf is aangepast. Waar voorheen vervoegingen werden gebruikt
zoals ‘preview’, wat aangaf dat het om de toekomstige release ging, wordt nu het versienummer
van de betreffende berichtenstandaard gebruikt. Een overzicht van de oude naam en de nieuwe
naam van alle informatiemodellen die momenteel gebruikt worden:
Oud

Nieuw

Informatiemodel Wlz (preview)

Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)

Informatiemodel Wmo (preview)

Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)

Informatiemodel Jeugdwet (preview) Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
Informatiemodel Wlz

Informatiemodel Wlz (iWlz 1.1)

Informatiemodel Wmo

Informatiemodel Wmo (iWmo 2.0)

Informatiemodel Jeugdwet

Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.0)

Navigeert u naar een informatiemodel via een favoriete link? Dan is het goed te weten dat u
automatisch door wordt verwezen naar het model met de nieuwe naam. Het verdient wel
aanbeveling om die link in het vervolg te gebruiken.

2 Nieuwe bedrijfsregel iWmo 2.1 en iJw 2.1
Voor de nieuwe versies iWmo 2.1 en iJw 2.1 is een nieuwe bedrijfsregel toegevoegd:
OP003: Het gestandaardiseerd berichtenverkeer wordt niet gebruikt indien, naar oordeel van een
(zorg)professional, de overdracht van cliëntgegevens ernstige risico's met zich meebrengt voor de
veiligheid van de cliënt.
Deze toevoeging is ook terug te vinden in het bevindingenoverzicht, zie het document onder
‘Meer informatie’.

3 Procesbeschrijvingen voor de Jeugdwet
In het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) zijn nu ook, net als voor de Wmo, uitgebreide
procesbeschrijvingen toegevoegd. De procesbeschrijvingen geven duidelijkheid over het bedoelde
gebruik van de iJw-berichten in de verschillende uitvoeringsvarianten.

4 Procesbeschrijvingen voor de Wmo verbeterd
Deze wijziging geldt alleen voor het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1). De procesbeschrijving
‘aanleveren declaratie of factuur’ is aangepast. De mogelijkheid om de elektronische declaratie als
factuur te beschouwen wordt niet meer in de standaardprocesbeschrijving genoemd. Zie: proces/
Aanleveren declaratie of factuur.
Daarnaast is een omschrijving verduidelijkt hoe een toewijzing gecorrigeerd kan worden. Zie:
proces/toewijzing.

5 Casuïstiek Jeugdwet verduidelijkt
Deze wijziging geldt alleen voor het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1). De bestaande casuïstiek
is aangevuld.
Vragen?
Hebt u vragen over de informatiemodellen of de wiijzigingen, neemt u dan contact op
via info@istandaarden.nl.

Titel: Vertaalmachine helpt fouten verminderen bij medische overdracht
Publicatie: 2016-12-06
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/vertaalmachine-helpt-fouten-verminderen-bijmedische-overdracht
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/De verschillende
benamingen voor hartinfarct - geen standaardisatie.jpg
6 december 2016
ginstituut Nederland heeft, in samenwerking met HL7 Nederland en
de koepelorganisatie van ICT-ondernemers in de zorg (OIZ), een werkend prototype
ontwikkeld van een ‘vertaalmachine voor terminologie’. Die kan onder meer medische en
zorginhoudelijke overdrachtinformatie verbeteren.
6 december 2016
ginstituut Nederland heeft, in samenwerking met HL7 Nederland en
de koepelorganisatie van ICT-ondernemers in de zorg (OIZ), een werkend prototype
ontwikkeld van een ‘vertaalmachine voor terminologie’. Die kan onder meer medische en
zorginhoudelijke overdrachtinformatie verbeteren.
“Met de vertaalmachine kunnen fouten worden voorkomen en administratieve lasten worden
verlaagd. Het is een voorbeeld van een ICT-techniek die kan helpen bij de harmonisatie van de
diverse standaarden met elk hun eigen terminologie,” aldus Sjaak Wijma, lid raad van bestuur
Zorginstituut Nederland.
Zorgverleners wisselen onderling veel en frequent cliënt- en behandelgegevens uit, maar zij doen
dat in verschillende talen en standaarden. In ziekenhuizen wordt in een andere taal geregistreerd
en overgedragen dan in verpleeghuizen.
In bijvoorbeeld de Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zvw bestaan per type zorg en per discipline specifieke
informatiestandaarden waarin in een bepaalde taal allerlei zorginhoudelijke gegevens worden
uitgewisseld.
Taalverschillen en gevolgen cliënt
Die taalverschillen hebben gevolgen voor de cliënt, bijvoorbeeld in de overdracht van cure naar
care via e-overdrachtberichten of via een brief van een specialist aan een huisarts,
thuiszorgorganisatie of verpleeghuis.
In de praktijk worden cliënt- en behandelgegevens nu vaak meerdere keren handmatig
overgenomen en vertaald, met alle risico’s van dien voor zowel cliënten als zorgverleners: fouten,
verkeerde interpretaties, ontbrekende of verouderde informatie, hoge kosten en administratieve
lasten.
De ontwikkelde vertaalmachine vermindert deze gevolgen. “Het is ons streven om verschillen
tussen de diverse standaarden op te heffen, maar totdat die situatie is bereikt kan de vertaaltool
veel betekenen,” zegt Wijma.
Het Babel van de zorg
De tabel geeft een voorbeeld van de verschillende benamingen die diverse betrokken
beroepsgroepen gebruiken – in hun eigen standaard – voor de diagnose ‘hartinfarct’. Het maakt
duidelijk dat hier geen sprake is van standaardisatie.
De verschillende benamingen voor hartinfarct
Hoe het werkt
Het vertaalinstrument, ook wel mapping tool genoemd, is een werkend prototype van een slimme

machine die standaarden voorvertaalt. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld een
ontslagbrief – van cure naar care – wordt geïndexeerd en hoe deze brief door de tool wordt
‘gemapt’, zodat de inhoud leesbaar wordt in verschillende standaarden. De brief wordt vervolgens
omgezet in een technisch format (o.a. XML) dat door alle ICT-systemen wordt ondersteund.
De vertaalmachine scant de medische overdracht, bijvoorbeeld een ontslagbrief, haalt de voor de
overdracht benodigde gegevens en gehanteerde termen eruit, vergelijkt deze met verschillende
‘woordenboeken’ van momenteel tien andere standaarden en zoekt naar de overeenkomende
vertalingen.
De zorgverlener krijgt de keuze in beeld van de door de vertaaltool gevonden overeenkomende
termen, elementen en kenmerken in alle andere standaarden. Vervolgens selecteert de
zorgverlener de voor de eigen discipline relevante gegevens. De vertaaltool verwerkt ze direct
digitaal in zijn eigen systeem. De in het oorspronkelijke document gehanteerde terminologie blijft
daarbij overigens altijd zichtbaar.
Van gegevens die buiten een standaard vallen, zoals het geval is bij een classificatiesysteem zoals
OMAHA, wordt de verwantschap getoond.
Zelflerend
Overdragers kunnen de automatische mapping via de vertaalmachine handmatig aanvullen voor
andere standaarden of synoniemen. Zo ontstaat een flexibel geheel van vertalingen en synoniemen
die gebruikt kunnen worden. Het systeem is ‘zelflerend’: net zoals bij internetzoekmachines geeft
het suggesties weer.
Standaarden die al geharmoniseerd zijn, worden door de vertaalmachine voorzien van een
oormerk, zodat de gebruiker ziet dat die vertalingen geformaliseerd zijn.
Ten slotte voorziet de vertaalmachine er in dat andere standaarden relatief eenvoudig kunnen
worden toegevoegd.

Titel: iWlz: nieuws over het berichtenverkeer rond de jaarwisseling
Publicatie: 2016-12-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-nieuws-over-het-berichtenverkeer-rond-dejaarwisseling
Afbeeldingen:
7 december 2016 – Vanwege de jaarovergang naar iWlz 1.2 is rond de jaarwisseling geen
berichtenverkeer mogelijk van deze berichtenstandaard.
7 december 2016 – Vanwege de jaarovergang naar iWlz 1.2 is rond de jaarwisseling geen
berichtenverkeer mogelijk van deze berichtenstandaard.
Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 1.2 van kracht. Deze versie vervangt
iWlz 1.1, dat per 1 januari 2016 in gebruik is genomen.
Landelijk draaiboek migratie iWlz
Voor de overgang naar iWlz 1.2 heeft Zorginstituut Nederland het ‘Landelijk draaiboek migratie
iWlz 1.1 naar iWlz 1.2’ gepubliceerd. Het document beschrijft de stappen die partijen in het
werkveld moeten zetten voor een voorspoedige overgang.
Planning
De landelijke migratie start op 29 december 2016 om 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1
januari 2017 om 07.00 uur. Het draaiboek kunt u downloaden onder 'Meer informatie'.
Conversiemodule
Zorginstituut Nederland stelt een conversiedienst beschikbaar voor zorgaanbieders die per 1
januari 2017 nog geen mogelijkheid hebben om iWlz 1.2 berichten te versturen en te ontvangen.
Met de Conversiemodule kunt u iWlz 1.1-berichten converteren naar iWlz 1.2-berichten en
andersom. De module is beschikbaar tot 31 maart 2017.
iWmo en iJw
De nieuwe berichtenstandaarden voor iWmo en iJw worden pas per 1 april 2017 van kracht. Rond
de jaarwisseling blijft het berichtenverkeer voor deze standaarden normaal doorlopen.
Meer weten?
Hebt u vragen over het berichtenverkeer rond de jaarwisseling of over de overgang naar iWlz 1.2?
Neemt u dan contact op met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.

Titel: iWmo 2.1 en iJw 2.1: kleine wijzigingen in 303- en 304-berichten
Publicatie: 2016-12-07
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-21-kleine-wijzigingen-303-en-304berichten
Afbeeldingen:
ember 2016 - Vektis heeft afgelopen maandag correctief onderhoud uitgevoerd met
gevolgen voor de berichten JW303 en JW304 (iJw 2.1) en voor de berichten WMO303 en
WMO304 van iWmo 2.1.
7 december 2016 - Vektis heeft afgelopen maandag correctief onderhoud uitgevoerd met
gevolgen voor de berichten JW303 en JW304 (iJw 2.1) en voor de berichten WMO303 en
WMO304 van iWmo 2.1.
Het onderhoud was nodig in verband met de controle ‘geldigheid productdatum (rc8222)’. De
berichten en bijbehorende documentatie zijn inmiddels aangepast en beschikbaar op de website
van Vektis.
Invloed van de wijzigingen
De wijzigingen hebben alleen invloed op de 303- en 304-berichten en ze zijn doorgevoerd in de
testberichten van Vektis en de XSLT’s van Vektis. De bassischema’s van iJw 2.1 en iWmo 2.1
zijn onveranderd.
Nieuwe versies
De nieuwe versies van de berichten zijn beschikbaar op de website van Vektis. De directe links
naar de heruitgaven en de aangepaste documentatie zijn:
• JW303
• JW304
• WMO303
• WMO304

Titel: Nieuw: de iBieb van istandaarden.nl
Publicatie: 2016-12-09
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/nieuw-de-ibieb-van-istandaardennl
Afbeeldingen:
9 december 2016 – Met ingang van vandaag is de iBieb op istandaarden.nl beschikbaar. In
de iBieb staan alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn.
9 december 2016 – Met ingang van vandaag is de iBieb op istandaarden.nl beschikbaar. In
de iBieb staan alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn.
De iBieb is het centrale verzamelpunt van documenten op deze website. Alle bestanden op
istandaarden.nl zijn per categorie in een oogopslag inzichtelijk.
Actueel overzicht van alle documentatie
De iBieb is altijd actueel. Bij wijziging van documentatie op de website, bijvoorbeeld op de
ontwikkelpagina’s van iStandaarden-releases of handleidingen bij modules, wordt het overzicht
automatisch bijgewerkt.
Pas eventueel uw favoriete links aan
De iBieb is het resultaat van een nieuw documentmanagementsysteem. Het enige wat daardoor
veranderd is, is dat documenten op de website nieuwe URL’s hebben gekregen. Maakt u gebruik
van favoriete links naar documenten op istandaarden.nl? Past u deze dan aan.
Geen gevolgen voor webpagina’s
Voor de goede orde: documenten blijven in de nieuwe situatie op de vertrouwde pagina’s staan.
Het nieuwe documentmanagementsysteem heeft ook geen gevolgen voor de locatie van
webpagina’s op istandaarden.nl.
Documentatie informatiemodellen
De informatiemodellen van iStandaarden hebben elk een eigen website die actueel wordt
gehouden. Alle documenten die deel uitmaken van de specificaties van een iStandaard – XSD's,
voorbeeldberichten, codelijsten et cetera – zijn net als voorheen binnen het informatiemodel van
die standaard te vinden.
Vragen? Suggesties?
Hebt u vragen over de iBieb? Wilt u een suggestie doen? Uw reactie is welkom via
info@istandaarden.nl.

Titel: Al dertig inschrijvingen voor de Groene Vink, uitreiking op 9 maart
Publicatie: 2016-12-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/al-dertig-inschrijvingen-voor-de-groene-vinkuitreiking-op-9-maart
Afbeeldingen:
21 december 2016 – Sinds eind september kunnen softwareleveranciers zich inschrijven
voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1. Zij doen dat via de Groene Vink-module.
Op 9 maart 2017 reikt Zorginstituut Nederland de Groene Vink uit tijdens een feestelijke
bijeenkomst.
21 december 2016 – Sinds eind september kunnen softwareleveranciers zich inschrijven
voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1. Zij doen dat via de Groene Vink-module.
Op 9 maart 2017 reikt Zorginstituut Nederland de Groene Vink uit tijdens een feestelijke
bijeenkomst.
Module
Anders dan voorgaande jaren verloopt het Groene Vink-proces dit jaar voor het eerst met een
module: de Groene Vink-module. Via de module kunnen softwareleveranciers zelf testberichten
uploaden en controleren. Uiteraard moeten de testberichten net als voorheen wel aan de
voorwaarden voldoen die in de modulehandleiding staan. Een aantal softwareleveranciers heeft de
module al volledig doorlopen.
Soepel proces
Gebruikers zijn enthousiast over de module, één van hen laat weten: “De winst zit vooral in de
snelheid van afhandeling. Daar waar vorige jaren veel over en weer mailcontact nodig was, kan ik
als leverancier zelfstandig de module doorlopen. De module geeft direct resultaat waardoor het
proces sneller verloopt.”
Inschrijftermijn verlengd
Op verzoek van een aantal softwareleveranciers is de mogelijkheid om testberichten aan te leveren
verruimd: inschrijven voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 kan nu tot en met 28
februari in plaats van 31 januari 2017.
Aanmeldingen
Voor zowel iWmo als iJw zijn inmiddels dertig aanmeldingen binnen, waarvan negen leveranciers
een Groene Vink hebben behaald. Op de pagina Overzicht Groene Vink-deelnemers (2017) vindt
u het overzicht met softwareleveranciers die zich hebben aangemeld en of, en op welke datum, zij
een Groene Vink hebben behaald.
Uitreiking
De feestelijke uitreiking staat gepland op donderdag 9 maart 2017. Ook dit jaar mogen de
leveranciers die de Groene Vink hebben behaald een kunstwerk in ontvangst nemen. Het
evenement op 9 maart 2017 is op een locatie in de stad Utrecht. Meer informatie over de
uitreiking volgt in februari 2017.
Doet u al mee?
We nodigen softwareleveranciers die zich nog niet hebben aangemeld van harte uit dit alsnog te
doen. Aanmelden kan door een iStandaarden-account aan te vragen of te upgraden via
info@istandaarden.nl. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail meer informatie en de
handleiding voor het gebruik van de Groene Vink-module.

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen
Publicatie: 2016-12-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/bereikbaarheid-servicesdesk-istandaarden-tijdensde-feestdagen
Afbeeldingen:
21 december 2016 – Op tweede kerstdag, maandag 26 december, is de Servicedesk
iStandaarden gesloten.
21 december 2016 – Op tweede kerstdag, maandag 26 december, is de Servicedesk
iStandaarden gesloten.
Op de overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk bereiken tijdens de reguliere
openingstijden en via de gebruikelijke contactgegevens: van 7.30 tot 18.00 uur op (020) 797 89 48
of via info@istandaarden.nl.

