Titel: iWlz 1.2 landelijk in gebruik genomen
Publicatie: 2017-01-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-12-landelijk-gebruik-genomen
Afbeeldingen:

i 2017 – Gisteren is iWlz 1.2 van kracht geworden. Vandaag, op de eerste werkdag
van 2017, is de opvolger van iWlz 1.1 daadwerkelijk in gebruik genomen. Het werkveld
werkt nu met de nieuwe release van de informatiestandaard die de uitvoering van de Wet
langdurige zorg (Wlz) ondersteunt.
2 januari 2017 – Gisteren is iWlz 1.2 van kracht geworden. Vandaag, op de eerste werkdag
van 2017, is de opvolger van iWlz 1.1 daadwerkelijk in gebruik genomen. Het werkveld
werkt nu met de nieuwe release van de informatiestandaard die de uitvoering van de Wet
langdurige zorg (Wlz) ondersteunt.
De ingebruikname van iWlz 1.2 betekent ook dat met ingang van vandaag voor iWlz alleen nog
maar berichten worden uitgewisseld in 1.2-formaat.
Zorgaanbieders die nog niet gereed zijn om iWlz 1.2-berichten te versturen of ontvangen, kunnen
tot 1 april 2017 gebruikmaken van de Conversiemodule. De module is een tijdelijk hulpmiddel
waarmee u iWlz 1.2-berichten kunt omzetten naar iWlz 1.1-berichten en andersom.
Hebt u vragen over de nieuwe release iWlz 1.2? Leest u dan de veelgestelde vragen bij de
jaarovergang 2016-2017 of neem contact op met het Beheerteam iStandaarden:
info@istandaarden.nl.

Titel: iWmo en iJw 2.1: documentatie berichtspecificaties (BER) van 303- en 304-berichten
verduidelijkt
Publicatie: 2017-01-31
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-21-documentatie-berichtspecificatiesber-van-303-en-304-berichten-verduidelijkt
Afbeeldingen:

i 2017 – De BER-documentatie van de declaratie- en facturatieberichten (303 en
304) is verduidelijkt. Er is een aantal inconsistenties bijgewerkt. De BER-documentatie is nu
meer in lijn met de XSD’s voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.
31 januari 2017 – De BER-documentatie van de declaratie- en facturatieberichten (303 en
304) is verduidelijkt. Er is een aantal inconsistenties bijgewerkt. De BER-documentatie is nu
meer in lijn met de XSD’s voor iWmo 2.1 en iJw 2.1.
U kunt de nieuwe BER-documentatie downloaden op de website van Vektis. Zie de links onder
‘BER-documentatie downloaden’. In het document 'Wijzigingsverzoek iStandaarden - Consistentie
BER met XSD
Oplossing
De inconsistenties zijn op 24 januari opgenomen op het tabblad ‘Bevindingen’ van het document
'Bevindingen definitieve specificaties iStandaarden' (zie issuenummer 48). Door de schrijfwijze
van de ‘tagnames’ te verduidelijken, is de BER-documentatie inmiddels volledig in lijn met de
XSD’s, die leidend zijn in iWmo en iJw.
Geen impact
De verduidelijking heeft op geen enkele manier functionele en technische impact op de 2.1releases van iWmo en iJw. Het gaat puur om verduidelijking van de berichtspecificaties.
BER-documentatie downloaden
Vektis heeft de bijgewerkte BER-documentatie gisteren gepubliceerd onder het kopje
‘Documentatie en ondersteunend materiaal’ van deze berichten:
• JW303
• JW304
• WMO303
• WMO304

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen bij deze verduidelijking van de BER-documentatie, dan kunt u
contact opnemen via info@istandaarden.nl.

Titel: iWmo en iJw 2.1: de Testvoorziening iStandaarden (TiS) is beschikbaar
Publicatie: 2017-02-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-21-de-testvoorziening-istandaardentis-beschikbaar
Afbeeldingen:
ebruari 2017 – Samen met softwareleveranciers in het iWmo- en iJw-domein heeft het
team iStandaarden in de afgelopen periode gewerkt aan de Testvoorziening iStandaarden
(TiS).
1 februari 2017 – Samen met softwareleveranciers in het iWmo- en iJw-domein heeft het
team iStandaarden in de afgelopen periode gewerkt aan de Testvoorziening iStandaarden
(TiS).
In dit bericht leest u meer over deze nieuwe dienst, die vanaf vandaag beschikbaar is.
Wat is TiS?
TiS is een webservice die bedoeld is voor softwareleveranciers. TiS ondersteunt hen bij de bouw
van hun softwareproducten, waarmee hun klanten – gemeenten, zorgaanbieders – snel en soepel
digitale Wmo- en Jw-berichten kunnen uitwisselen via iStandaarden.
TiS is een online-simulatieomgeving waar softwareleveranciers hun producten kunnen testen in de
rol van elke partij die deelneemt aan het iStandaarden-berichtenverkeer. TiS werkt met een
geautomatiseerd testproces volgens vastgestelde en ingebouwde scenario’s. Daarmee worden
verzendende en ontvangende partijen gesimuleerd.
Vooralsnog werkt TiS alleen met iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor die iStandaarden kan de
softwareleverancier in TiS een testscenario kiezen, en testberichten versturen. TiS ‘reageert’ als de
ontvangende partij met een retour- en vervolgbericht.
Voor en ook door softwareleveranciers
TiS is ontwikkeld samen met softwareleveranciers die actief zijn in het Wmo- en Jw-domein. De
intentie is om op korte termijn via TiS de kwaliteit van de software te monitoren en toetsen, en
waar nodig te verbeteren.
TiS wordt in de komende periode verder doorontwikkeld. Er worden meer testscenario’s
toegevoegd. Zo wordt TiS een volwaardig product dat softwareleveranciers structureel ondersteunt
bij de bouw van hun software.
Een webservice, geen module
Net als de iStandaarden-modules is TiS een handig hulpmiddel bij de ontwikkeling van digitale
informatie-uitwisseling. Bij de ontwikkeling van TiS is echter de bewuste keuze gemaakt om het
uit te brengen als webservice in plaats van als module. Anders dan modules kunnen gebruikers
webservices inbouwen in hun eigen systeem, wat praktische voordelen biedt.
Voordelen van TiS
•
st het berichtenverkeer voor elke partij die met iWmo 2.1 en iJw 2.1 werkt
• u test aan de hand van scenario’s die altijd actueel zijn
• u test in uw eigen omgeving en in uw eigen tijd en tempo
• de iWmo- en iJw-berichten worden technisch en inhoudelijk gevalideerd
• de berichten doorlopen het volledige werkveld, van toewijzing tot declaratie
Hoe kan ik gebruikmaken van TiS?
Om TiS te gebruiken, hebt u een iStandaarden-account nodig. U kunt een account aanmaken en
beheren met de module Accountbeheer. Hebt u een account, dan neemt u contact op met het team
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Wij sturen u dan de link naar TiS.

Vragen en suggesties
Ook met al uw vragen over en suggesties voor het gebruik van TiS kunt u terecht bij het team
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Release iWmo 2.1 en iJw 2.1 verplaatst naar half juni 2017
Publicatie: 2017-02-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/release-iwmo-en-ijw-21-verplaatst-naar-halfjuni-2017
Afbeeldingen:
februari 2017 – De release van iWmo en iJw 2.1 XML vindt definitief niet plaats in april.
Softwareleveranciers zijn op maandag 16 januari al geïnformeerd dat de realisatie
vertraging heeft opgelopen.
1 februari 2017 – De release van iWmo en iJw 2.1 XML vindt definitief niet plaats in april.
Softwareleveranciers zijn op maandag 16 januari al geïnformeerd dat de realisatie
vertraging heeft opgelopen.
Meer informatie over het uitstel van iWmo 2.1 en iJw 2.1 vindt u in het nieuwsbericht van iSociaal Domein.
Verlengde beschikbaarheid Berichtenconverter
Omdat de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet de 2.1-releases van iWmo en iJw ondersteunt,
blijft de module langer beschikbaar: tot het moment dat de releases in juni van kracht worden. Op
basis van deze ontwikkeling hebben we ook het nieuwsbericht van 12 juli 2016 over de
Berichtenconverter aangepast.
Vermelding 1 april 2017 op deze site
In de afgelopen periode hebben we de datum van 1 april 2017 regelmatig genoemd als het
moment waarop iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht zouden worden. Voor zover mogelijk en haalbaar
is de datum op deze website aangepast.
Meer informatie
Hebt u vragen over het uitstel van iWmo en iJw 2.1? Gebruikt u dan de contactgegevens onderaan
het nieuwsbericht van ISD.

Titel: Uitnodiging deelname referentiegroepen iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2017-02-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitnodiging-deelname-referentiegroepen-iwlz-iwmoen-ijw
Afbeeldingen:
ebruari 2017 – Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari vinden de eerste functionele
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten
markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van
2018.
1 februari 2017 – Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari vinden de eerste functionele
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten
markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van
2018.
In dit bericht leest u over het doel van de bijeenkomsten, de mogelijkheden om deel te nemen en
de manier waarop u zich kunt aanmelden.
Deelnemende organisaties
Alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer zijn vertegenwoordigd in
de functionele referentiegroep: zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, zorgaanbieders,
brancheverenigingen, CIZ, CAK, Vektis, SVB, NZa, het ministerie van VWS, het programma iSociaal Domein en de organisator, Zorginstituut Nederland.
Doel bijeenkomst
In de referentiegroepen worden de wijzigingsverzoeken voor iStandaarden samen met de partijen
uit het veld vormgegeven en besproken. Op basis hiervan wordt uiteindelijk de functionele inhoud
voor de nieuwe releases vastgesteld. Na de functionele inbreng worden in technische
referentiegroepen de specificaties verder uitgewerkt.
Profiel deelnemers
Als organisator streeft Zorginstituut Nederland naar kwalitatieve en inhoudelijke bijeenkomsten
waarin voldoende ruimte is voor diepgaande en constructieve dialogen. Deelnemers beschikken
over:
• actieve denkkracht en ze leveren inbreng over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases;
• inhoudelijke kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling;
• mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over
wijzigingsverzoeken.
Aanmelden
Begin deze week zijn de uitnodigingen verstuurd aan de partijen in het werkveld van het
iStandaarden-berichtenverkeer. Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen en herkent u zich
in het deelnemersprofiel? Aanmelden is mogelijk via info@istandaarden.nl, mits uw bericht
voorzien is van een korte motivatie.
Meer informatie
Op hetzelfde e-mailadres kunt u al uw vragen stellen over de referentiegroepen of het
releaseproces van iStandaarden.

Titel: Uitnodiging deelname referentiegroepen iWlz, iWmo en iJw
Publicatie: 2017-02-02
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/uitnodiging-deelnamereferentiegroepen-iwlz-iwmoen-ijw
Afbeeldingen:
ebruari 2017 – Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari vinden de eerste functionele
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten
markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van
2018.
1 februari 2017 – Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari vinden de eerste functionele
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz, iWmo en iJw plaats. Deze bijeenkomsten
markeren het begin van de inhoudelijke voorbereiding voor de iStandaarden-releases van
2018.
In dit bericht leest u over het doel van de bijeenkomsten, de mogelijkheden om deel te nemen en
de manier waarop u zich kunt aanmelden.
Deelnemende organisaties
Alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer zijn vertegenwoordigd in
de functionele referentiegroep: zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, zorgaanbieders,
brancheverenigingen, CIZ, CAK, Vektis, SVB, NZa, het ministerie van VWS, het programma iSociaal Domein en de organisator, Zorginstituut Nederland.
Doel bijeenkomst
In de referentiegroepen worden de wijzigingsverzoeken voor iStandaarden samen met de partijen
uit het veld vormgegeven en besproken. Op basis hiervan wordt uiteindelijk de functionele inhoud
voor de nieuwe releases vastgesteld. Na de functionele inbreng worden in technische
referentiegroepen de specificaties verder uitgewerkt.
Profiel deelnemers
Als organisator streeft Zorginstituut Nederland naar kwalitatieve en inhoudelijke bijeenkomsten
waarin voldoende ruimte is voor diepgaande en constructieve dialogen. Deelnemers beschikken
over:
• actieve denkkracht en ze leveren inbreng over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases;
• inhoudelijke kennis van de bestaande processen rondom gegevensuitwisseling;
• mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over
wijzigingsverzoeken.
Aanmelden
Begin deze week zijn de uitnodigingen verstuurd aan de partijen in het werkveld van het
iStandaarden-berichtenverkeer. Heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen en herkent u zich
in het deelnemersprofiel? Aanmelden is mogelijk via info@istandaarden.nl, mits uw bericht
voorzien is van een korte motivatie.
Meer informatie
Op hetzelfde e-mailadres kunt u al uw vragen stellen over de referentiegroepen of het
releaseproces van iStandaarden.

Titel: Kaders beschikbaar voor nieuwe releases: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0
Publicatie: 2017-02-10
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/kaders-beschikbaar-voor-nieuwe-releases-iwlz-13iwmo-30-en-ijw-30
Afbeeldingen:
ebruari 2017 – Aan het begin van het jaarlijkse releaseproces voor nieuwe versies van
iWlz, iWmo en iJw worden kadernotities vastgesteld. Het zijn documenten die inzicht geven
in de uitgangspunten voor de nieuwe releases, die in 2018 van kracht worden
10 februari 2017 – Aan het begin van het jaarlijkse releaseproces voor nieuwe versies van
iWlz, iWmo en iJw worden kadernotities vastgesteld. Het zijn documenten die inzicht geven
in de uitgangspunten voor de nieuwe releases, die in 2018 van kracht worden.
Zowel de kadernotitie voor iWlz 1.3 als de kadernotitie voor iWmo en iJw 3.0 zijn per vandaag
beschikbaar. In de komende maanden volgt de functionele en technische uitwerking van de
nieuwe releases .
Kadernotitie iWlz 1.3
In de kadernotitie iWlz 1.3 beschrijft de Stuurgroep iWlz het kader van de nieuwe release iWlz
1.3. De stuurgroep heeft op 31 januari 2017 het kader vastgesteld. Een van de belangrijkste pijlers
is toekomstbestendigheid. De nieuwe release speelt in op de veranderende informatiebehoefte die
het noodzakelijk maakt om de huidige gegevensuitwisseling kritisch te bekijken.
Kadernotitie iWmo en iJw 3.0
De Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft op 6 februari 2017 ingestemd met de uitgangspunten in de
kadernotitie iWmo 3.0 en iJw 3.0. Er wordt veel belang gehecht aan ‘gewenste strakkere scheiding
tussen taal en transport’ en ‘zo laag mogelijke functionele belasting voor aanbieders en
gemeenten’. Daarmee wordt bedoeld dat de wijzigingen in iWmo en iJw zo min mogelijk impact
hebben op de administratieve processen in het werkveld.
Verdere planning nieuwe releases
In februari en maart 2017 worden wijzigingsverzoeken nader uitgewerkt binnen de kaders.
Vervolgens worden in april en mei de functionele wensen vertaald naar de techniek en software.
In juni publiceert het Zorginstituut op deze website de conceptspecificaties voor de iStandaarden
van 2018. Vervolgens zijn alle belanghebbenden uitgenodigd om de specificaties te reviewen. In
de eerste week van juli 2017 worden de definitieve specificaties voor iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw
3.0 gepubliceerd.
Kadernotities lezen
Beide kadernotities vindt u onder ‘Meer informatie’ en ze zijn ook opgenomen in de iBieb. Op
termijn krijgen de notities ook een plek op de ontwikkelingspagina’s van iWlz, iWmo en iJw, die
u vindt onder het tabblad ‘iStandaarden’.
Contact
Wilt u meer weten over de kadernotities, neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of
(020) 797 89 48. Meer achtergrondinformatie geeft de uitgave Wat u moet weten over
iStandaarden waarin u op pagina 15 meer leest over releases in het algemeen.

Titel: Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht per 1 januari 2018
Publicatie: 2017-02-15
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/beeindiging-dbc-systematiek-en-jw321-bericht
Afbeeldingen:
15 februari 2017 – Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer
contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten
en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en
facturatieproces.
15 februari 2017 – Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer
contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten
en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en
facturatieproces.
De beëindiging van de DBC-systematiek betekent dat het JW321-bericht vanaf 1 januari 2018 niet
meer wordt gebruikt voor declaraties. Vanaf die datum wordt het facturatiebericht uit iJw – de
JW303 – voor de maandelijkse declaratie gebruikt.
Protocol
Voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht is een protocol opgesteld. Het
geeft aanbieders, gemeenten en softwareleveranciers informatie over het gebruik van het
berichtenverkeer richting en in de nieuwe situatie.
Handreiking bekostiging
Behalve het protocol voor het berichtenverkeer is ook een handreiking over bekostiging
beschikbaar. Meer informatie en het document zelf vindt u in het nieuwsbericht op de website van
i-Sociaal Domein.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen over het protocol en het gebruik van het berichtenverkeer kunt u
terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Presentatie van IZO-innovaties op de Zorg&ICT-beurs
Publicatie: 2017-02-23
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/presentatie-van-izo-innovaties-op-de-zorgict-b
Afbeeldingen:
ebruari 2017 – Twee onderwerpen uit de Denktank IZO staan 14 en 16 maart op het
programma van Zorg&ICT in de Jaarbeurs in Utrecht: de vertaaltool en de blockchain
toepassing Mijn Zorg Log. U kunt zich alvast inschrijven om de presentaties over deze
innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de zorg bij te wonen.
23 februari 2017 – Twee onderwerpen uit de Denktank IZO staan 14 en 16 maart op het
programma van Zorg&ICT in de Jaarbeurs in Utrecht: de vertaaltool en de
blockchaintoepassing Mijn Zorg Log. U kunt zich alvast inschrijven om de presentaties over
deze innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de zorg bij te wonen.
In dit bericht leest u over de inhoud van de presentaties, wie de sprekers zijn en hoe u zich aan
kunt melden.
Blockchain de zorgtoekomst?
Blockchain is een nieuwe technologie, waarvan wordt gesteld dat het de grootste technologische
innovatie is sinds het internet. Het heeft de potentie om handel, samenwerking,
gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te organiseren.
In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld over cliënten. Het is belangrijk dat de
informatie-uitwisseling veilig en betrouwbaar plaatsvindt. Zorginstituut Nederland heeft met
ketenpartijen en deskundigen op het gebied van blockchain de mogelijkheden voor de zorg verder
onderzocht en geconcretiseerd. Het resultaat is de eerste in de zorg toegepaste én werkende
blockchain.
Op 14 maart gaat Idius Felix (Zorginstituut Nederland) in zijn presentatie ‘Blockchain de
zorgtoekomst?’ dieper in op de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log.
Demonstratie van vertaaltool
Zorgverleners wisselen onderling cliënt- en behandelgegevens uit, maar zij doen dat in
verschillende talen en standaarden. Ziekenhuizen bijvoorbeeld registreren medische en
zorginhoudelijke overdrachtinformatie in een andere taal dan verpleeghuizen.
Per type zorg en per discipline bestaan specifieke informatiestandaarden en wordt een bepaalde
taal voor gegevensuitwisseling gesproken. Voor de praktijk betekent het dat cliënt- en
behandelgegevens vaak handmatig overgenomen en vertaald worden, met alle risico’s van dien:
fouten, verkeerde interpretaties, ontbrekende of verouderde informatie, hoge kosten en
administratieve lasten.
Zorginstituut Nederland heeft, in samenwerking met Stichting HL7 en de koepelorganisatie van
ICT-ondernemers in de zorg (OIZ), een werkend prototype ontwikkeld van een ‘vertaalmachine
voor terminologie’.
Op 16 maart demonstreren Bert Kabbes (Stichting HL7) en Wouter Franke (Zorginstituut
Nederland) de vertaaltool en zij geven toelichting in hun presentatie: ‘Vertaalmachine helpt
fouten verminderen bij medische overdracht’.
Over Zorg&ICT
Zorg&ICT is een vakbeurs voor ICT en innovatie binnen de zorg, waar zorgprofessionals
inspiratie en informatie opdoen over actuele ICT-oplossingen om zorgprocessen te optimaliseren.
Dit jaar vindt Zorg & ICT plaats op 14, 15 en 16 maart 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Het
thema is: de patiënt als partner.

Aanmelden
U kunt een of beide presentaties bijwonen door uzelf in te schrijven voor de Zorg&ICT-beurs. Dat
kan via deze link naar de inschrijfpagina op de website van de beurs. Deelname is kosteloos.
Nadat u zich hebt aangemeld, bent u verzekerd van toegang en kunt u de presentatie van uw keuze
bijwonen.
Tijden en locatie
•

esentatie ‘Blockchain de zorgtoekomst?’: dinsdag 14 maart 2017, 12.00 – 12.45 uur,
Theater 8, Jaarbeurs Utrecht
• Presentatie ‘Vertaalmachine helpt fouten verminderen bij medische overdracht’: donderdag
16 maart 2017, 13.00 – 13.45 uur, Theater 8, Jaarbeurs Utrecht
Lees ook het verslag van de Denktank IZO
Wilt u meer weten over de vertaaltool en de blockchaintoepassing van Zorginstituut Nederland?
Leest u dan het verslag van de Denktank IZO van november 2016. Daar vindt u ook het pdfboekje over de bijeenkomst, compleet met filmbeelden, foto’s en verslagen van workshops. Kijk
op deze pagina voor meer informatie over Denktanks IZO

Titel: Referentiegroepen iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0 van start
Publicatie: 2017-02-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/referentiegroepen-iwlz-iwmo-en-ijw-van-start
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen nieuwsberichten/Referentiegroep
eerste bijeenkomst februari 2017.jpg
ebruari 2017 – Half februari zijn de eerste referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor
de iStandaarden-releases van 2018: iWlz, iWmo en iJw: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0.
28 februari 2017 – Half februari zijn de eerste referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor
de iStandaarden-releases van 2018: iWlz, iWmo en iJw: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0.
Er is een referentiegroepbijeenkomst gehouden voor iWlz 1.3 (14 februari) en een bijeenkomst
voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 (16 februari). Voor beide overleggen geldt dat de deelnemers met elkaar
in een goede, constructieve sfeer de mogelijkheden voor de inhoud van de nieuwe releases
bespraken.
Kader van de releases
De deelnemers deden dat aan de hand van de Kadernotitie iWlz 1.3 en de Kadernotitie iWmo 3.0
en iJw 3.0 (zie ‘Meer informatie’). De notities, waarin de uitgangspunten van de releases zijn
benoemd, geven de basis waaraan de releases moeten voldoen.
De Stuurgroep iWlz heeft het kader van iWlz 1.3 vastgesteld, de Stuurgroep i-Sociaal Domein,
waarin gemeenten en branches zijn vertegenwoordigd, dat van iWmo 3.0 en iJw 3.0. Wilt u meer
weten over de kadernotities, leest u dan het nieuwsbericht van 10 februari: Kaders beschikbaar
voor nieuwe releases: iWlz 1.3, iWmo 3.0 en iJw 3.0.
Het resultaat van de eerste overlegrondes wordt besproken en verder uitgewerkt voor de tweede
referentiegroepbijeenkomsten. In de planning onderaan dit bericht ziet u de tijdstippen van de
bijeenkomsten voor zowel iWlz 1.3 als iWmo en iJw 3.0.
Een frisse blik op de toekomst
Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers zich gebogen over het toekomstperspectief van
digitale informatie-uitwisseling en over de manier waarop het berichtenverkeer in de Wlz, Wmo
en Jeugdwet nog beter kan aansluiten op de dagelijkse praktijk.
Planning
De releases van de drie standaarden worden naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 in
gebruik genomen.
Voor de implementatie van iWmo en iJw heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein een sterke wens
voor 1 januari 2018 uitgesproken. Zoals in de kadernotitie staat vermeld, wordt de definitieve
datum van ingebruikname bepaald zodra de functionele hoofdlijnen zijn vastgesteld, volgens
planning eind mei 2017.
Hieronder staat hoe er toegewerkt wordt naar het moment van publicatie van de definitieve
specificaties van elk van de drie iStandaarden.
• 14 maart: tweede referentiegroep (iWlz)
• 16 maart: tweede referentiegroep (iWmo en iJw)
• april: akkoord van stuurgroepen op functionele inhoud (iWlz / iWmo en iJw)
• 11 april: eerste technische referentiegroep (iWlz)
• 13 april: eerste technische referentiegroep (iWmo en iJw)
• 9 mei: tweede technische referentiegroep (iWlz)
• 11 mei: tweede technische referentiegroep (iWmo en iJw)

• eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen (iWlz / iWmo en iJw)
• 1 juni: publicatie conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
• juni: review conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
• 1 juli: publicatie definitieve specificaties (iWlz / iWmo en iJw)
Volg de ontwikkeling van de nieuwe releases
Op deze website heeft elke release een pagina waarop de ontwikkeling bijgehouden wordt. Daar is
per release actuele informatie en documentatie voor u verzameld, onder andere over deelname aan
de technische referentiegroepbijeenkomsten in april en mei.
• Ontwikkeling iWlz 1.3
• Ontwikkeling iWmo 3.0
• Ontwikkeling iJw 3.0
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Afbeeldingen:
1 maart 2017 – Medio juni worden de nieuwe releases van iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht.
Vanaf dat moment kunnen alleen berichten worden uitgewisseld volgens deze nieuwe
standaard.
1 maart 2017 – Medio juni worden de nieuwe releases van iWmo 2.1 en iJw 2.1 van kracht.
Vanaf dat moment kunnen alleen berichten worden uitgewisseld volgens deze nieuwe
standaard.
Softwareleveranciers zijn al vergevorderd met de implementatie van de nieuwe 2.1- standaard.
Wanneer zij, in uitzonderlijke gevallen, hun softwarepakket niet gereed hebben op de
implementatiedatum, kunnen zij hun klanten ter overbrugging de Noodvoorziening aanbieden.
Wat is de Noodvoorziening?
De Noodvoorziening XML – iJw/iWmo is een tijdelijke service van Zorginstituut Nederland die
in de afgelopen periode samen met Programma i-Sociaal Domein ontwikkeld is. Het is een
applicatie die softwareleveranciers aan kunnen vragen, vervolgens kunnen zij het
installatiebestand delen met hun klant.
Met de Noodvoorziening kunnen gemeenten en zorgaanbieders berichten converteren van iWmo
2.0 naar iWmo 2.1 en andersom, en van iJw 2.0 naar iJw 2.1 en andersom. Hierdoor kunnen zij
blijven deelnemen aan het berichtenverkeer als hun softwarepakket de nieuwe standaard nog niet
ondersteunt.
Voor de Noodvooerziening is een pagina
Let op In de Noodvoorziening zijn de JW321- en JW322-berichten niet opgenomen.
Achtergrond en aanleiding
De overgang naar de 2.1-releases van iWmo en iJw verloopt via een big bang. Het betekent dat
berichten van de oude versie – iWmo 2.0 en iJw 2.0 – niet meer uitgewisseld kunnen worden. Als
gemeenten of aanbieders nog geen nieuwe upgrade van hun softwarepakket hebben ontvangen,
dan moeten zij nog wel deel blijven nemen aan het berichtenverkeer. Voor deze gevallen kunnen
softwareleveranciers de Noodvoorziening aanbieden aan hun klanten.
Aanvragen en downloaden
De Noodvoorziening is een applicatie die voor softwareleveranciers op aanvraag beschikbaar is.
De Noodvoorziening ontvangen is eenvoudig.
U stuurt een e-mail aan de Servicedesk iStandaarden met daarin:
- de naam van uw organisatie;
- de contactpersoon;
- zijn of haar telefoonnummer;
- het e-mailadres;
- de naam van het softwarepakket.
Zorg ervoor dat de gegevens van uw aanvraag compleet zijn. Verzoeken waarin gegevens
ontbreken, kan de Servicedesk helaas niet in behandeling nemen.
Installatiebestand en handleiding
Als uw aanvraag goedgekeurd is, stuurt de Servicedesk u per ommegaande een URL waarmee u
het installatiebestand kunt downloaden. Ook ontvangt u voor de volledigheid de link naar de
handleiding Die kunt u ook inzien op de informatiepagina van de Noodvoorziening. Beide

bestanden kunt u delen met uw klanten.
Meer informatie
Bent u zorgaanbieder of medewerker bij een gemeente? Uw softwareleverancier kan uw vragen
beantwoorden over de oplevering van de nieuwe versie van hun softwarepakket en over het
gebruik van de Noodvoorziening.
Hebt u vragen over de nieuwe release iWmo 2.1 en iJw 2.1, neemt u dan contact op met
info@istandaarden.nl.
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vertaaltool bij medische overdracht een podium op de Zorg&ICT-beurs in de Jaarbeurs in
Utrecht.
9 maart 2017 – Op 14 en 16 maart krijgen de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log en de
vertaaltool bij medische overdracht een podium op de Zorg&ICT-beurs in de Jaarbeurs in
Utrecht.
De presentaties geven inzicht in de mogelijkheden van beide innovaties op het gebied van digitale
informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. De toepassing en de tool komen voort uit de
Denktank IZO en helpen het zorglandschap uit het Toekomstbeeld 2020 verdere invulling te
geven.
Inschrijven
Op de aanmeldpagina op de website van de Zorg&ICT kunt u zich nog inschrijven. U hebt dan
vrij toegang tot de driedaagse beurs en u kunt de presentatie van uw keuze bijwonen. Tot dusver
blijkt de blockchaintoepassing het populairst, vooral bij de demonstratie van de vertaaltool is nog
ruimte.
De presentaties in het kort
Blockchaintoepassing Mijn Zorg Log
Idius Felix (Zorginstituut Nederland) gaat in zijn presentatie Blockchain de zorgtoekomst? dieper
in op de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log.
• Dinsdag 14 maart 2017, 12.00 – 12.45 uur.
Vertaalmachine bij medische overdracht
Bert Kabbes (Stichting HL7) en Wouter Franke (Zorginstituut Nederland) demonstreren de
vertaaltool en geven toelichting in Vertaalmachine helpt fouten verminderen bij medische
overdracht.
• Donderdag 16 maart 2017, 13.00 – 13.45 uur,
Meer informatie
In het nieuwsbericht van 23 februari leest u meer over de inhoud. Beide presentaties vinden plaats
in Theater 8, Jaarbeurs Utrecht.
Hebt u zich al ingeschreven, maar bent u uw bevestiging van inschrijving kwijt? Via de
aanmeldpagina kunt u een nieuwe bevestiging ontvangen.
Over de beurs
Zorg&ICT is een vakbeurs voor ICT en innovatie binnen de zorg, waar zorgprofessionals
inspiratie en informatie opdoen over actuele ICT-oplossingen om zorgprocessen te optimaliseren.
Dit jaar vindt Zorg & ICT plaats op 14, 15 en 16 maart 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Het
thema is: de patiënt als partner.
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17 maart 2017 – Vorige week donderdagmiddag hebben 21 softwareleveranciers
gebruikgemaakt van de persoonlijke uitnodiging om de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw
2.1 te ontvangen. De feestelijke uitreiking vond plaats op de werkplaats van Stichting
EchtWaar in Utrecht.
17 maart 2017 – Vorige week donderdagmiddag hebben 21 softwareleveranciers
gebruikgemaakt van de persoonlijke uitnodiging om de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw
2.1 te ontvangen. De feestelijke uitreiking vond plaats op de werkplaats van Stichting
EchtWaar in Utrecht.
Het was de vijfde editie van de Groene Vink-uitreiking, een bijeenkomst waarop Zorginstituut
Nederland softwareleveranciers die een Groene Vink hebben behaald voor hun iWmo- of iJwsoftware beloont met een kunstwerk. De Groene Vink is een erkenning dat de software iWmo 2.1en iJw 2.1-berichten genereert die aan de eisen voldoen.
De Groene Vink is daarmee een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met
iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem
gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders,
kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Met zorg gemaakt
Werkplaats Stichting EchtWaar tekende voor de fabricage van de Groene Vink-prijs 2017. In de
werkplaats werken mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en mensen die om
diverse redenen nog geen plek op de reguliere arbeidsmarkt hebben gevonden.
Directeur Loes van der Heijden: “Stichting EchtWaar biedt een veilige werkomgeving met als doel
de ontwikkeling en ontplooiing te bevorderen. Cliënten met een Wmo-indicatie, Wlz of pgb
kunnen bij ons komen werken.” Voorafgaand aan de uitreiking gaf Loes toelichting over de
totstandkoming van het kunstwerk.
Goed voorbereid op nieuwe releases
Eddy van de Werken – bestuurslid van OIZ, de branchevereniging van organisaties voor ICT in de
zorg – noemde in zijn toespraak dat de softwareleveranciers stevig voorbereid zijn op de nieuwe
iWmo- en iJw-release, die medio juni 2017 van kracht worden. “De Groene Vink heeft daaraan
een goede bijdrage geleverd.”
Tussen de weefgetouwen en werkbanken reikten Eddy en Wouter Franke, adviseur
informatievoorziening en innovatie bij Zorginstituut Nederland, aan 21 softwareleveranciers
persoonlijk een Groene Vink uit.
Feestelijke en creatieve uitreiking van de Groene Vink 2017
Na de uitreiking maakten de aanwezigen gretig gebruik van de mogelijkheid om zich in de
werkplaats creatief uit te leven met klei. Omlijst met een hapje en drankje werd de middag in een
bijzonder positieve sfeer besloten.
Meer informatie
• Álle softwareleveranciers die een Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 hebben behaald, vindt

u op de pagina Overzicht Groene Vink-deelnemers (2017), die elke week geüpdatet wordt. Op de
lijst staan ook de softwareleveranciers die verhinderd waren bij de uitreiking.
• Tijdens de uitreiking zijn foto’s gemaakt. Een selectie vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook
een .zip-bestand downloaden met alle foto’s. Als deelnemer mag u die gebruiken voor uw eigen
communicatie.
• Wilt u meer weten over de Groene Vink in het algemeen? Kijkt u dan op de pagina De Groene
Vink voor iStandaarden.
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17 maart 2017 – Volgens planning heeft Zorginstituut Nederland de conceptspecificaties
voor twee berichten van de iStandaard-release iPgb 2.0 gepubliceerd.
17 maart 2017 – Volgens planning heeft Zorginstituut Nederland de conceptspecificaties
voor twee berichten van de iStandaard-release iPgb 2.0 gepubliceerd.
In de afgelopen maanden zijn de conceptspecificaties afgestemd met de betrokken partijen in het
werkveld. Voor deze specificaties gaat nu de reviewperiode in, waarin de partijen en andere
gebruikers van iStandaarden hun bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.
Nieuwe berichten: TKB 2.0 en BAB 2.0
Het Toekenningsbericht (TKB) 2.0 en het Budgetafsluitbericht (BAB) 2.0 worden naar
verwachting op 1 november 2017 geïmplementeerd. Beide berichten zijn voor elk domein
afzonderlijk gedefinieerd: er bestaat een WLZ500-berichtenreeks, een WMO500-berichtenreeks
en een JW500-berichtenreeks.
Waar vindt u documentatie over iPgb 2.0?
Bij dit nieuwsbericht vindt u de functionele uitwerking en de conceptspecificaties van iPgb 2.0.
Alle documentatie en informatie over iPgb 2.0 is voor u verzameld op de pagina Ontwikkeling
iPgb 2.0. De conceptspecificaties vindt u onder ‘Meer informatie’.
Daar kunt u onder andere andere ook de functionele uitwerking van iPgb 2.0 en verslagen en
presentaties van het iPgb-softwareleveranciersoverleg inzien.
Hebt u opmerkingen? Graag voor 3 april!
U bent van harte uitgenodigd om de conceptspecificaties voor iPgb 2.0 te voorzien van uw
commentaar. We ontvangen uw bevindingen graag vóór maandag 3 april 2017 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.
Terugkoppeling en publicatie definitieve specificaties
De binnengekomen bevindingen vatten we samen in een nieuwsbericht, dat in of direct na de
reviewperiode gepubliceerd wordt. In de tweede week van april publiceren we de definitieve
specificaties van deze berichten. Nieuws over de implementatie van de berichten volgt binnenkort
op deze website.
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21 maart 2017 – Zorginstituut Nederland nodigt u van harte uit voor de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema hoog tijd voor een nieuw
perspectief. Reserveer dinsdag 13 juni alvast in uw agenda!
21 maart 2017 – Zorginstituut Nederland nodigt u van harte uit voor de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema hoog tijd voor een nieuw
perspectief . Reserveer dinsdag 13 juni alvast in uw agenda!
Bij informatievoorziening en -uitwisseling zijn veel partijen betrokken en technologische
ontwikkelingen gaan razendsnel. Samenwerking is noodzakelijk om de cliënt optimaal te bedienen
met de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Door samen te werken creëren we een nieuw
perspectief op de toekomst.
Denktank IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)
‘Hoog tijd voor een nieuw perspectief’
13 juni 2017
Corpus CONGRESS Centre, Oegstgeest
Inhoud Denktank IZO 13 juni
Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS, verzorgt de inleiding.
Naast het plenaire programma kunt u workshops en een terugkoppeling van de vorige Denktank
verwachten.
Onderwerpen die aan bod komen, gaan over privacygevoelige informatie-uitwisseling in de
Jeugdwet, de verlaging van administratieve lasten en de blockchaintoepassing 'Mijn Zorg Log'.
Publicatie programma
Begin mei publiceren we het complete programma in het Denktank-gedeelte van deze website. Tot
die tijd kunt u daar verslagen van eerdere Denktanks inzien.
Eerste keus workshops
Verzeker u zelf nu al van een eerste keus uit de workshops door een e-mail te sturen aan
infoizo@zinl.nl. U ontvangt de uitnodiging voor de Denktank IZO van 13 juni dan met voorrang.
Meer informatie
Hebt u vragen over de Denktank van juni, neemt u dan contact op met het IZO-team
via infoizo@zinl.nl. Op deze website vindt u ook de verslagen in woord en beeld van de
Denktanks van 2015 en 2016.
Via onze nieuwsberichten, RSS-feed en Twitter blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over
toekomstige Denktank IZO-bijeenkomsten.

Over Denktanks IZO

In de Denktank IZO brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij gaan
aan de slag met innovatie in informatievoorziening 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
Platform IZO-leden en andere belanghebbenden uit de zorgsector.
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24 maart 2017 – Het reguliere releaseproces van iWlz gaat op 1 april een nieuwe fase in. De
overgangsperiode van de voorgaande (iWlz 1.1) naar de huidige release (iWlz 1.2) komt dan
ten einde.
24 maart 2017 – Het reguliere releaseproces van iWlz gaat op 1 april een nieuwe fase in. De
overgangsperiode van de voorgaande (iWlz 1.1) naar de huidige release (iWlz 1.2) komt dan
ten einde.
De overgangs- ofwel migratieperiode is het tijdvak tussen 1 januari en 1 april dat gebruikers de
ruimte geeft om daadwerkelijk over te stappen van een oude op een nieuwe iStandaarden-release.
Wijzigingen informatiemodel en istandaarden.nl
Het Informatiemodel Wlz (iWlz 1.1) is met ingang van 1 april niet meer beschikbaar. De
documentatie van iWlz is opgenomen in een zip-bestand op de pagina Archief iWlz.
De pagina Werken met iWlz geeft een totaaloverzicht: u vindt daar alle informatie over iWlz 1.2
en over de iWlz-release die in 2018 van kracht wordt.
Conversiediensten stoppen
De beëindiging van de overgangsperiode van iWlz 1.1 naar 1.2 betekent ook dat de
Conversiemodule van iWlz 1.1 per 1 april 2017 niet meer openbaar beschikbaar is.
Wilt u na 1 april gebruik blijven maken van de Conversiemodule, dan kunt u contact opnemen
met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

Titel: Aan de slag met het Actieprogramma iWlz
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27 maart 2017 – In januari 2017 heeft Zorginstituut Nederland van het ministerie van VWS
een go gekregen voor het Actieprogramma Wlz. Inmiddels is er een begin gemaakt met het
programma. Het omvat negen projectkaarten en een governance-traject, en is in te zien
onder het tabblad ‘Actieprogramma’ op deze website.
27 maart 2017 – In januari 2017 heeft Zorginstituut Nederland van het ministerie van VWS
een go gekregen voor het Actieprogramma iWlz. Inmiddels is er een begin gemaakt met het
programma. Het omvat negen projecten en een governance-traject, en is in te zien onder het
tabblad ‘Actieprogramma’ op deze website.
Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat
uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te
verbeteren.
Negen projecten
De acties zijn beschreven in negen projecten:
• A. Ontsluiten indicatiegegevens (lees: indicatieregister Wlz)
• B. Verantwoordingsinformatie Aanbieders (VIA)
• C. Eenduidige Instellingsidentificatie en het LRZA
• D. Zorgplicht (zorgkantoren) en informatievoorziening
• E. Domeinovergang cliënt (inclusief pgb)
• F. Referentiemodel standaarden en harmonisatie
• G. Ontsluiten van gegevens aan de bron
• H. Procesvereenvoudiging, controles en horizontaal toezicht
• J. Wachtlijsten
Domeinoverstijgende governance
Het traject voor domeinoverstijgende governance is bekend onder 'I' en staat los van het
Actieprogramma iWlz. Activiteiten in het traject liggen momenteel stil.
Nieuwe rubriek: Actieprogramma iWlz
Met ingang van vandaag vindt u de nieuwe rubriek Actieprogramma iWlz op deze website. U leest
daar onder andere over de context, aanleiding, hoofdlijnen en uitgangspunten van het programma.
U vindt alle informatie achter het tabblad Actieprogramma, inclusief een uitgebreide beschrijving
van het programma en de projecten
Meer informatie
Op basis van overleg dat regelmatig plaatsvindt over het Actieprogramma wordt de informatie van
tijd tot tijd geactualiseerd en aangevuld. Hebt u vragen over het Actieprogramma iWlz? Dan kunt
u terecht bij programmamanager Eduard Renger: erenger@zinl.nl of 06 11 36 30 66.
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31 maart 2017 – Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe release van iWmo en iJw is de
omgang besproken met het verplichte toewijzingsnummer in het toewijzingsbericht
(WMO301 en JW301). Daarbij spraken partijen de nadrukkelijke wens uit om al in de 2.1release een bestaande bedrijfsregel aan te scherpen.
31 maart 2017 – Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe release van iWmo en iJw is de
omgang besproken met het verplichte toewijzingsnummer in het toewijzingsbericht
(WMO301 en JW301). Daarbij spraken partijen de nadrukkelijke wens uit om al in de 2.1release een bestaande bedrijfsregel aan te scherpen.
Het toewijzingsnummer in het toewijzingsbericht (301) is vanaf de ingebruikname van de 2.1versie verplicht gesteld. Nu is de regel (OP275) gedefinieerd dat het nummer uniek moet zijn per
gemeente en per cliënt.
Wens: uniek nummer
De wens bestaat om ‘Toewijzingsnummer’ echter zodanig te definiëren dat het uniek is binnen het
totale cliëntenbestand van een gemeente ofwel: uniek binnen het domein Jeugdwet en binnen het
domein Wmo.
Consultatieronde onder softwareleveranciers
Voordat het besluit viel om de controle op uniciteit van het toewijzingsnummer op te laten nemen
in de release van 12 juni 2017, heeft een consultatieronde plaatsgevonden onder een groot aantal
softwareleveranciers. Dat leidde tot drie inzichten:
• Deze wijziging heeft geen impact op de softwareleveranciers van zorgaanbieders of op de
infrastructuur. De wijziging beïnvloedt eventueel alleen softwareleveranciers van
gemeenten.
• De meesten van hen gaven aan de controle zelf al geïmplementeerd te hebben in de nieuwe
versie van de iStandaarden iWmo 2.1 en iJw 2.1). Zij ondervinden geen gevolgen van de
wijziging.
• Overige leveranciers hebben aangegeven de verscherping van een controle zonder
problemen alsnog te kunnen inbouwen.
Geen impact op aanbieders en gemeenten
Opname van deze wijziging in de release van iWmo en iJw 2.1 per 12 juni 2017 heeft geen impact
op aanbieders en gemeenten.
Aanpassing Informatiemodellen iWmo en iJw
In het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1) en het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) wordt de
wijziging als aangescherpte bedrijfsregel opgenomen. Aanpassing van het basisschema is niet
nodig. De nieuwe informatiemodellen worden begin volgende week gepubliceerd op onze website.
Meer informatie
Hebt u vragen over de releases iWmo- en iJw 2.1, neemt u dan contact op met het Beheerteam
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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3 april 2017 – Zorginstituut Nederland werkt aan de vernieuwing van de webpagina’s van
de informatiemodellen voor iStandaarden. De inhoud van alle drie de informatiemodellen –
voor iWlz, iWmo en iJw – wordt op een gebruiksvriendelijkere manier gepresenteerd. Sinds
vandaag staat de bètaversie online.
3 april 2017 – Zorginstituut Nederland werkt aan de vernieuwing van de webpagina’s van
de informatiemodellen voor iStandaarden. De inhoud van alle drie de informatiemodellen –
voor iWlz, iWmo en iJw – wordt op een gebruiksvriendelijkere manier gepresenteerd. Sinds
vandaag staat de bètaversie online.
Inhoudelijk blijven de informatiemodellen voor iStandaarden op dezelfde manier functioneren. Ze
brengen net als voorheen de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties voor
zowel de Wmo en Jeugdwet als de Wlz in kaart.
Wat wel sterk veranderd is, is de publicatievorm van de informatiemodellen. De navigatie in de
bètaversie is intuïtiever van opzet. Daarmee beoogt het Zorginstituut gegevens overzichtelijker te
presenteren en beter inzicht te geven in de manier waarop gegevens gerelateerd zijn aan elkaar.
Bekijk de bètaversie
De hoofdpagina van de bètaversie toont alle drie de informatiemodellen 'nieuwe stijl':
• Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)
• Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
• Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)
De bètaversie voor iPgb is nog in ontwikkeling.
Hoe verhoudt de bètaversie zich tot de lopende informatiemodellen?
De bètaversies bevatten net als de lopende informatiemodellen de specificaties van iWlz 1.2,
iWmo 2.1 en iJw 2.1. Het is echter zo dat in de bètaversies discrepanties kunnen optreden.
Vooralsnog blijven daarom de ‘oude’ informatiemodellen inhoudelijk leidend:
• Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)
• Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)
• Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
Voornaamste wijzigingen
Alle inhoud uit de lopende informatiemodellen is overgenomen in de nieuwe weergave. De
belangrijkste wijzigingen in het tonen van nieuwe informatie zijn:
• Tabellen en afbeeldingen bieden extra uitleg over de opbouw van het informatiemodel.
• De heenberichten zijn gemodelleerd in Unified Modeling Language (UML), net zoals in de
huidige publicatie. Wat nieuw is, is dat de weergave van de berichten in de nieuwe
publicatie meer informatie bevat. Hierdoor is in één overzicht duidelijk wat bijvoorbeeld
verplichte elementen en sleutelelementen zijn.
• Retourberichten zijn niet meer als aparte berichtweergave opgenomen, zoals de
heenberichten. De specificaties van de retourberichten worden afgeleid van het heenbericht,

volgens vaste regels. Deze vaste regels zijn beschreven in het model, bijvoorbeeld WMO
Retour.
• Casuïstiek is opnieuw vormgegeven. De casuïstiek beschrijft de toepassing van het
berichtenverkeer in specifieke situaties.
Enquête: help mee de informatiemodellen te verbeteren
Bent u gebruiker van informatiemodellen voor iStandaarden? Dan bent u van harte uitgenodigd de
bètaversie te gebruiken en op basis van uw bevindingen een korte enquête in te vullen. U kunt dat
doen tot vrijdag 21 april.
Planning
Zorginstituut Nederland verwerkt de gebruikerservaringen zo veel mogelijk in de definitieve versie
van de nieuwe publicatievorm van de informatiemodellen. De vervanging van de bètaversies door
de nieuwe vorm staat gepland voor medio mei.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe informatiemodellen, de bètaversies en de enquête? Neemt u dan
contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Zie ook de veelgestelde vragen over het
Informatiemodel iStandaarden.
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3 april 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland aanvullingen op de
standaardproductcodelijst Jeugdwet en een nieuw basisschema van iJw 2.1. De wijzigingen
zijn per 1 oktober 2017 van kracht. In dit bericht leest u meer over de wijzigingen en over
het protocol bij de uitfasering
3 april 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland aanvullingen op de
standaardproductcodelijst Jeugdwet en een nieuw basisschema van iJw 2.1. De wijzigingen
zijn per 1 oktober 2017 van kracht. In dit bericht leest u meer over de wijzigingen en over
het protocol bij de uitfasering.
Per 1 januari 2018 wordt de jeugd-ggz niet meer bekostigd met de DBC-systematiek. Dit is
landelijk afgesproken bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet. Om gemeenten en
aanbieders in staat te stellen succesvol over te stappen op een andere bekostigingssystematiek voor
jeugd-ggz, zijn enkele wijzigingen in iJw 2.1 noodzakelijk.
Over het protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz
In februari 2017 is een eenduidig voorschrift voor de beëindiging van de DBC-systematiek en het
JW321-bericht gepubliceerd: Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en
JW321-bericht per 1 januari 2018.
Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers voorkomen administratieve lasten door de
hantering van de aanpak zoals beschreven in dit protocol. Het protocol heeft ook als doel alle
partijen voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de wijzigingen.
Wat houden de wijzigingen in?
• Wijziging 1: Nieuwe code bij ‘reden wijziging’ bij toewijzing
Gemeenten wordt geadviseerd toewijzingen voor basis- en gespecialiseerde jeugd-ggz per 31
december 2017 administratief in te trekken. Om de reden van de intrekking ondubbelzinnig te
kunnen aangeven, wordt een nieuwe code voor ‘Reden Wijziging Toewijzing’ opgenomen in iJw
2.1, namelijk ‘overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek’.
• Wijziging 2: DBC-productcodes vervallen, nieuwe productcodes voor jeugd-ggz
De standaardproductcodelijst Jeugdwet is aangepast. Er zijn nieuwe productcategorieën en nieuwe
productcodes. Samenvattend:
- Alle landelijke productcodes onder productcategorie 52 vervallen;
- Er zijn nieuwe productcodes onder nieuwe productcategorieën 54 (jeugd-ggz) en 55 (landelijk
ingekochte zorg);
- De nieuwe codes kunnen vanaf 1 oktober 2017 in het iJw-berichtenverkeer gebruikt worden.
Nieuwe schema’s iJw 2.1 per 1 oktober 2017
Om beide wijzigingen door te voeren, publiceert Zorginstituut Nederland vandaag voor iJw 2.1
een nieuw basisschema en nieuwe schema’s voor JW303 en JW304. Onder ‘Meer informatie’
vindt u het basisschema, op de site van Vektis staan de nieuwe schema’s voor JW303 en de
nieuwe schema’s voor JW304.

Softwareleveranciers moeten alle schema’s uiterlijk 1 oktober 2017 geïmplementeerd moeten
hebben in hun iJw-software.
Handig bij de overstap
Programma i-Sociaal Domein houdt actuele informatie bij over de overstap op een andere
bekostigingssystematiek voor jeugd-ggz en de consequenties die dit met zich meebrengt voor
contractafspraken, toewijzingen en declaratieafspraken. Lees ook de Handreiking Bekostiging
Jeugd-ggz inspanningsgericht die de VNG in februari heeft uitgegeven.
Vragen
Hebt u vragen over de uitfasering van de DBC-bekostigingssystematiek, kijk dan op www.isociaaldomein.nl of neem contact op met Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl of
(020) 797 89 48.
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10 april 2017 – De iWmo- en iJw-keten gaat per 12 juni 2017 over op iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Vanaf die datum kunnen geen 2.0-berichten meer uitgewisseld worden tussen de landelijke
infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het knooppunt van
VECOZO.
10 april 2017 – De iWmo- en iJw-keten gaat per 12 juni 2017 over op iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Vanaf die datum kunnen geen 2.0-berichten meer uitgewisseld worden tussen de landelijke
infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het knooppunt van
VECOZO.
Voor de migratie zijn twee landelijke implementatiedraaiboeken opgesteld. De draaiboeken
ondersteunen softwareleveranciers, gemeenten en aanbieders bij de voorbereidingen op deze
overstap.
De migratieperiode voor de factuur- en declaratieberichten en bijbehorende retourberichten begint
op 29 mei. Voor de overige berichten start de migratieperiode op 6 juni.
'Bevriezing' berichtenverkeer
Het landelijk advies om het berichtenverkeer in het algemeen te bevriezen, geldt voor de factuuren declaratieberichten met ingang van 29 mei en voor de overige berichten met ingang van 8 juni.
Specifiek voor heen- en retourberichten zijn andere datums van toepassing. Zo geldt bijvoorbeeld
voor heenberichten dat ze per 6 juni worden bevroren. In de draaiboeken staat de exacte planning
voor alle berichten in tijdschema's – inclusief datum, tijd en actiehouder. Zie hoofdstuk 4 over de
2.0-afsluiting en hoofdstuk 5 over de transitie naar 2.1.
Wat staat er nog meer in de draaiboeken?
In de migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw staan de implementatieactiviteiten stap voor stap
met mijlpalen, informatie en advies over de overgang van iWmo en iJw 2.0 naar de 2.1-versies.
Migratiedraaiboeken iWmo en iJw downloaden
U kunt het 'Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.0 naar 2.1' en het 'Landelijk draaiboek migratie
iJw 2.0 naar 2.1' downloaden onder ‘Meer informatie’.
Ketentestomgeving (KTO) vanaf 1 mei beschikbaar
Vanaf 1 mei kunnen gemeenten en aanbieders samen met hun softwareleveranciers gebruikmaken
van de KTO. De omgeving is toegankelijk via het Inlichtingenbureau voor gemeenten en hun
softwareleveranciers. Aanbieders en hun softwareleveranciers krijgen toegang tot de
ketentestomgeving via VECOZO. De doorlooptijd van de aansluiting op de KTO kan drie weken
zijn. Op de website van i-Sociaal Domein leest u meer over de ketentestomgeving.
Extra aandacht voor factuur- en declaratieberichten
Factuur- en declaratieberichten zijn een extra aandachtspunt bij de overstap. De berichten uit de
iWmo- en iJw-berichtenstandaarden bestaan uit berichtenparen: een heenbericht en een
retourbericht. De situatie waarbij een heenbericht in versie 2.0 is opgesteld, en het retourbericht in
versie 2.1, levert administratieve lasten op.
Berichtenparen factuur- en declaratieberichten

Berichtenparen
heenbericht retourbericht
WMO303 WMO304
JW303
JW304
JW321
JW322
• De zorgaanbieder stuurt de JW303, JW321 of WMO303 aan de gemeente.
• De gemeente stuurt daarop een retourbericht JW304, JW322 of WMO304.
Gebroken berichtenparen voorkomen
Door de migratie van 2.0- naar 2.1-berichten kan een knelpunt ontstaan. Als het factuur- of
declaratiebericht verzonden wordt voor 12 juni, is het een 2.0-bericht. Als het bijbehorende
retourbericht pas verzonden wordt na 12 juni, is het bericht in versie 2.1.
Door de overstap van EI-berichttaal naar XML-berichttaal en de verschillen tussen versie 2.0 en
2.1 kan een 2.0-2.1-berichtenpaar niet aan elkaar gekoppeld worden. Het retourbericht van een
gebroken berichtenpaar komt niet aan bij de aanbieder.
Voorkom zulke gebroken berichtenparen in de migratie naar release 2.1 van iWmo en iJw. Ze
leveren extra administratieve lasten op voor gemeenten en aanbieders en leiden mogelijk tot late
betaling van een factuur.
Landelijke freeze
Om gebroken berichtenparen van de factuur- of declaratieberichten te voorkomen, is landelijk
afgesproken om het berichtenverkeer te bevriezen. Het advies is om deze freeze te hanteren.
• Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei factuur- of declaratieberichten naar gemeenten.
Stuur tussen 29 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
• Stuur als gemeente uiterlijk vóór 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of
declaratieberichten.
Facturen en declaraties waar geen retourbericht op is ontvangen voor 8 juni, kunnen niet meer
verwerkt worden na 12 juni 2017.
Afwijken van afspraken
Houdt u zich niet aan de landelijke freeze-periode, laat dit dan weten aan uw
samenwerkingspartners en maak onderling zeer goede afspraken om extra werk te voorkomen.
Vragen over de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw?
• Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK kunnen terecht bij de
Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11
22.
• Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, wenden zich met vragen over de overstap
tot de supportdesk van VECOZO: (013) 462 56 41, support@vecozo.nl.
• Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen contact opnemen
met: softwarehelpdesk@vecozo.nl.
• De regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein kunt u benaderen
met vragen over de implementatie van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer en de
samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders.
Al uw vragen over de berichtspecificaties van alle iWmo- en iJw 2.1-berichten kunt u stellen aan
de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.
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10 april 2017 – In maart en april zijn referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor de
iStandaarden-releases van 2018. In het overleg werkt jaarlijks een afvaardiging van
gebruikers aan de functionele voorbereiding van nieuwe releases. Voor komend jaar zijn dat
iWlz 2.0 (eerder: iWlz 1.3), iWmo 3.0 en iJw 3.0.
10 april 2017 – In maart en april zijn referentiegroepbijeenkomsten gehouden voor de
iStandaarden-releases van 2018. In het overleg werkt jaarlijks een afvaardiging van
gebruikers aan de functionele voorbereiding van nieuwe releases. Voor komend jaar zijn dat
iWlz 2.0 (eerder: iWlz 1.3), iWmo 3.0 en iJw 3.0.
Voor zowel iWlz als iWmo/iJw zijn op initiatief van Zorginstituut Nederland twee bijeenkomsten
georganiseerd. Daarin bespraken de deelnemers met elkaar ideeën, wensen en mogelijkheden voor
de functionele inhoud van de nieuwe releases.
Elke bijeenkomst telde rond de 25 deelnemers. Voor iWlz waren dat medewerkers van
zorgkantoren, aanbieders van zorg en ondersteuning, zorgbranches, het CAK en het ministerie van
VWS. Bij iWmo en iJw schoven aanbieders, gemeenten, zorgbranches en VNG’ers aan.
Inbreng rechtstreeks uit het werkveld
In een goede en opvallend constructieve sfeer hebben de deelnemers van zich laten horen.
Zorgaanbieder Pameijer: “Ik moet zeggen dat bij de bijeenkomst voor iWmo en iJw wij
aangenaam verrast waren door de opkomst van gemeenten. Dat is in het verleden wel anders
geweest. Ook over de voorstellen en het meedenken waren we zeer te spreken.
Bart Boschman van Stadsregio Amsterdam: “Om zulke complexe materie op zo’n luchtige manier
te bespreken, heel knap.”
Mede dankzij de inbreng rechtstreeks uit het werkveld zijn en worden voor de iStandaardenreleases van 2018 afgewogen besluiten genomen om iets wel of juist niet te doen. Na goedkeuring
van het ‘functioneel ontwerp’ volgt de technische uitwerking van de releases. Dit wordt gedaan in
de technische referentiegroepen in april en mei.
Goedkeuring functionele inhoud iWlz
Uit de bijeenkomsten komt een pakket van functionele wijzigingsverzoeken voort ten opzichte van
de lopende releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De verzoeken voor de nieuwe release van
iWlz zijn als advies voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz. De stuurgroep heeft inmiddels
goedkeuring verleend.
De inbreng van de deelnemers aan de referentiebijeenkomsten zorgt in de beleving van de
Stuurgroep iWlz voor een nog betere ondersteuning van de administratieve processen. Hiermee
sluit de nieuwe release van iWlz nauwer aan op de Wet langdurige zorg.
Release iWlz 1.3 wordt iWlz 2.0
Een belangrijke wijziging die deel uitmaakte van het advies aan de Stuurgroep iWlz, is de
naamswijziging van de release van iWlz 1.3 in iWlz 2.0. Die wijziging kwam tot stand op basis
van een stemronde onder de deelnemers aan de referentiegroepbijeenkomsten.

De keuze benadrukt de positieve gevolgen van de nieuwe release van iWlz. Naar verwachting
verlaagt iWlz 2.0 de administratieve lasten van aanbieders van zorg en ondersteuning en
zorgkantoren drastisch. Gezien de grotere impact van de release vraagt het om een 2.0- in plaats
van een 1.3-versie.
Status functionele inhoud iWmo 3.0 en iJw
Uiterlijk begin mei 2017 legt het Zorginstituut de in de referentiegroep voorbereide functionele
hoofdlijnen ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep i-Sociaal Domein.
Kwaliteitsreleases iWmo 3.0 en iJw 3.0
Het iWmo- en iJw-berichtenverkeer heeft sinds 2015 grondige ontwikkelingen doorgemaakt. Het
werkveld heeft de voorkeur voor een nieuwe release met zo weinig mogelijk grootschalige
aanpassingen, maar wel met extra aandacht voor kwaliteit.
Aan die wens wordt gehoor gegeven door de nieuwe releases van iWmo en iJw tot
kwaliteitsreleases te maken: zowel inhoudelijk als in de omschrijving en publicatie.
Ontwikkelpagina’s nieuwe releases
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de nieuwe releases zijn op istandaarden.nl
pagina’s ingericht met release-specifieke informatie. U vindt er de documentatie die momenteel
beschikbaar is en u leest meer over de inhoud en planning.
• Ontwikkelpagina iWlz 2.0
• Ontwikkelpagina iWmo 3.0
• Ontwikkelpagina iJw 3.0
Vragen en contact
Hebt u vragen over de referentiegroepen voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw? Neemt
u dan contact op via info@istandaarden.nl.
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11 april 2017 – Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, zijn de Servicedesk iStandaarden en
het Zorginstituut de hele dag gesloten.
11 april 2017 – Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, zijn de Servicedesk iStandaarden en
het Zorginstituut de hele dag gesloten.
Met ingang van dinsdag 18 april gelden weer de normale openingstijden. Op Goede Vrijdag, 14
april, is de Servicedesk iStandaarden gewoon open van 7.30 tot 18.00 uur. Het Zorginstituut is op
Goede Vrijdag ook bereikbaar.
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14 april 2017 – Zorginstituut Nederland heeft gisteren de definitieve specificaties van de
iStandaard-release iPgb 2.0 gepubliceerd.
14 april 2017 – Zorginstituut Nederland heeft gisteren de definitieve specificaties van de
iStandaard-release iPgb 2.0 gepubliceerd.
Met de publicatie kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van software om iPgb 2.0berichten uit te wisselen. Op 1 november 2017 wordt iPgb 2.0 van kracht: per die datum maken de
partijen in het werkveld daadwerkelijk gebruik van de nieuwe iStandaard.
Vier documenten
De definitieve specificaties bestaan uit vier documenten, die zijn opgenomen in één .zip-bestand:
• Toekenningsberichten iPgb 2.0 (TKB) - 501
• Budgetafsluitberichten iPgb 2.0 (BAB) - 507
• Casuïstiek 501- en 507-berichten
• Negen scenario's 501- en 507-berichten
Afstemming
In de afgelopen maanden zijn de specificaties afgestemd met alle partijen in het werkveld: de
SVB, gemeenten en zorgkantoren. Zie ook het document 'Bevindingen conceptspecificaties iPgb
2.0' onder 'Meer informatie'.
Inhoud iPgb 2.0-release
De release bevat de berichtdefinities voor het toekenningsbericht 501/502 (TKB 2.0) en het
budgetafsluitbericht 507/508 (BAB 2.0). Het zijn berichten die de informatievoorziening voor het
persoonsgebonden budget onder de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en
de Jeugdwet ondersteunen. Op termijn is het de bedoeling dat deze berichten opgenomen worden
in de iStandaarden iWlz, iWmo en iJw.
Mei 2017: Informatiemodel iPgb (iPgb 2.0)
In mei 2017 komt de documentatie beschikbaar in het Informatiemodel iPgb (iPgb 2.0) in lijn met
de publicatie van de documentatie van de andere iStandaarden.
Ondersteuning
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe release. Voor de
iPgb-berichten wordt zowel een validatiemodule als een testvoorziening ontwikkeld. Die zijn naar
verwachting in juli 2017 beschikbaar.
Let op Beide applicaties zijn louter bedoeld ter ondersteuning van het test- en
implementatietraject bij een partij, niet voor ketentests tussen partijen.
Waar vindt u de definitieve specificaties van iPgb 2.0?
De definitieve specificaties vervangen de conceptspecificaties van iPgb 2.0 die gepubliceerd zijn in
het nieuwsbericht van 17 maart. Alle documenten onder ‘Meer informatie’ vindt u ook op de
pagina Ontwikkeling iPgb 2.0 en in de iBieb onder de categorie ‘iPgb’.
Vragen over iPgb?

Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de
specificaties en het implementatietraject van iPgb 2.0 en over iPgb in het algemeen. U kunt
contact opnemen via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Met spoed gezocht: procesdeskundige uit zorgaanbiedersveld
Publicatie: 2017-04-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/met-spoed-gezocht-procesdeskundigezorgaanbieders
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
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21 april 2017 – Het Actieprogramma iWlz zoekt een procesdeskundige die namens het
zorgaanbiedersveld zitting wil nemen in de werkgroep Simulatieomgeving iWlz.
21 april 2017 – Het Actieprogramma iWlz zoekt een procesdeskundige die namens het
zorgaanbiedersveld zitting wil nemen in de werkgroep Simulatieomgeving iWlz.
Op deze pagina in de rubriek Actieprogramma iWlz leest u meer over de functie en de eisen
waaraan de kandidaat idealiter voldoet.

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut Nederland op Koningsdag en Bevrijdingsdag
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24 april 2017 – Op Koningsdag (donderdag 27 april) en op Bevrijdingsdag (5 mei) zijn de
Servicedesk iStandaarden en het Zorginstituut de hele dag gesloten.
24 april 2017 – Op Koningsdag (donderdag 27 april) en op Bevrijdingsdag (5 mei) zijn de
Servicedesk iStandaarden en het Zorginstituut de hele dag gesloten.
Op de overige dagen van de werkweken waarin 27 april en 5 mei vallen, gelden de normale
openingstijden. De Servicedesk iStandaarden is open van 7.30 tot 18.00 uur en ook het
Zorginstituut is gewoon bereikbaar.

Titel: Handreiking voor gebruik van iJw tussen gemeenten en gecertificeerde instellingen
Publicatie: 2017-05-01
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1 mei 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland een handreiking voor gemeenten
en gecertificeerde instellingen. Het document helpt beide partijen om afspraken te maken
over het gebruik van iJw.
1 mei 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland een handreiking voor gemeenten
en gecertificeerde instellingen. Het document helpt beide partijen om afspraken te maken
over het gebruik van iJw.
Achtergrond
Sinds 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering binnen de Jeugdwet. Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen
die worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). GI’s nemen een bijzondere positie
in, omdat deze instellingen voor maatregelen in het gedwongen kader in verbinding staan met het
justitiële domein.
Afspraken over gebruik van iJw
Om de landelijk vastgestelde berichtenstandaard iJw te gebruiken voor gegevensuitwisseling
tussen GI’s en gemeenten is het belangrijk dat zij aanvullende afspraken maken over de manier
waarop ze iJw gaan gebruiken. Daarbij helpt ‘Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten
en gecertificeerde jeugdzorginstellingen (gedwongen kader)‘. U kunt de handreiking downloaden
onder ‘Meer informatie’.
Aanleiding voor de handreiking
De gemeente Arnhem onderzocht in 2015 hoe GI’s iJw kunnen inzetten voor
gegevensuitwisseling met gemeenten. Als vervolg op de aanbevelingen van dit onderzoek, is een
werkgroep van GI’s, gemeenten en branchevereniging Jeugdzorg Nederland aan de slag gegaan
met de samenstelling van een handreiking.
Doel van de handreiking
De handreiking beschrijft de context en het gebruik van iJw voor het gedwongen kader. Het
document is opgezet rond de vraag: hoe kunnen gemeenten en gecertificeerde instellingen
gebruikmaken van iJw in de processen toewijzing en factureren, om op die manier grote
verschillen in administratieve afhandeling te voorkomen?
Doelgroep
De handreiking is bedoeld voor gemeenten en GI’s die gebruikmaken van de inspanningsgerichte
of outputgerichte uitvoeringsvariant. Als zij onderling een taakgerichte uitvoeringsvariant
hanteren, dan is het advies om af te zien van gebruik van iJw. Meer daarover leest u op de website
van i-Sociaal Domein.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de handreiking, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk
iStandaarden: via info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

Titel: Nieuw op de modulepagina: de Testvoorziening iStandaarden (TiS) voor
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5 mei 2017 – TiS is een online-simulatieomgeving voor softwareleveranciers. Met de
testvoorziening kunnen zij hun producten testen in de rol van elke partij die deelneemt aan
het iStandaarden-berichtenverkeer.
5 mei 2017 – TiS is bedoeld voor leveranciers van software waarmee gemeenten en
zorgaanbieders met iStandaarden kunnen werken. TiS kan de rol van elke iStandaardenketenpartij aannemen. Op basis van de testresultaten kan software aangepast en verbeterd
worden.
TiS biedt een online-simulatieomgeving, die werkt met een geautomatiseerd testproces volgens
vastgestelde en ingebouwde scenario’s. Daarmee worden verzendende en ontvangende partijen
gesimuleerd. Op deze manier helpt TiS bij de implementatie van nieuwe releases van
iStandaarden.
Zorginstituut Nederland heeft TiS samen met softwareleveranciers ontwikkeld. Ook bij de verdere
ontwikkeling blijven zij betrokken, zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de wensen en
beleving uit de praktijk.
Vooralsnog werkt TiS alleen met iWmo 2.1 en iJw 2.1. Voor die iStandaarden kan de
softwareleverancier in TiS een testscenario kiezen, en testberichten versturen. TiS ‘reageert’ als de
ontvangende partij met een retour- en vervolgbericht.
Meer informatie
Wilt u gebruikmaken van TiS, ga dan naar deze pagina in de rubriek Modules. U vindt daar alle
informatie en documentatie om met TiS te kunnen gaan werken.

Titel: Computable nomineert de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log voor 'ICT-project van het
Jaar in de Zorg'
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17 mei 2017 – Mijn Zorg Log is een innovatie in digitale informatie-uitwisseling voor de
langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is. Computable, een platform
voor ICT-professionals, heeft Mijn Zorg Log aangewezen als één van de tien projecten die
zich vrijdag 19 mei presenteren aan de jury van de Computable Awards 2017.
17 mei 2017 – Mijn Zorg Log is een innovatie in digitale informatie-uitwisseling voor de
langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is. Computable, een platform
voor ICT-professionals, heeft Mijn Zorg Log aangewezen als één van de tien projecten die
zich vrijdag 19 mei presenteren aan de jury van de Computable Awards 2017.
Achtergrond en aanleiding
Mijn Zorg Log is een blockchaintoepassing innovatie die voortkomt uit IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Op een van de IZO-bijeenkomsten, die
Zorginstituut Nederland organiseert, ontstond de behoefte om te onderzoeken in hoeverre
blockchain toepasbaar is in de zorg. De pragmatische aanpak van het Zorginstituut – ‘denken én
doen’ – heeft geresulteerd in de eerste werkende blockchain in de zorg: Mijn Zorg Log.
Aanmeldingen en criteria Computable Awards
De redactie van Computable ontving in totaal 59 aanmeldingen in de categorie ICT-project van
het Jaar in de Zorg. De redactie beoordeelde de inzendingen op technische aspecten,
projectmanagement, bedrijfskundige aspecten en opdrachtgeverschap.
Vrijdag 19 mei: van top tien naar top vijf
De top tien van zorgprojecten wordt komende vrijdag teruggebracht tot een top vijf. Dit op basis
van een presentatie in de vorm van een pitch. Voor ‘Blockchain in de zorg – Mijn Zorg Log’ staat
adviseur Idius Felix van Zorginstituut Nederland op het podium om de jury te overtuigen. Vijf
projecten gaan door naar de volgende ronde.
Winnaar ICT-project van het Jaar in de Zorg
Welke van de vijf nominaties de winnaar wordt, is zowel in handen van de jury als de lezers van
Computable. Beide partijen bepalen voor 50% wie er wint. De winnaar in de categorie ICTproject van het Jaar in de Zorg wordt op 31 oktober 2017 bekendgemaakt.
Over de Computable Awards
Dit jaar worden voor de twaalfde keer de Computable Awards uitgereikt aan de beste, mooiste,
meest complexe en omvangrijkste projecten. Behalve een prijs in de categorie Zorg worden prijzen
uitgedeeld voor het beste ICT-project in het onderwijs, het grootbedrijf, het mkb en bij de
overheid. In totaal reikt Computable in het najaar twintig awards uit.
Over Mijn Zorg Log
Wilt u meer weten over de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log, één van de innovaties in digitale
informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is?
Kijk dan op de pagina Blockchain: Mijn Zorg Log.

Titel: Programma Denktank IZO 13 juni over 'Hoog tijd voor een nieuw perspectief'
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18 mei 2017 – Zorginstituut Nederland organiseert in juni de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema 'hoog tijd voor een nieuw
perspectief'. Het programma is inmiddels bekend.
18 mei 2017 – Zorginstituut Nederland organiseert in juni de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema 'hoog tijd voor een nieuw
perspectief'. Het programma is inmiddels bekend.
Samenwerking creëert nieuw perspectief
Bij informatievoorziening en -uitwisseling zijn veel partijen betrokken en technologische
ontwikkelingen gaan razendsnel. Samenwerking is noodzakelijk om de cliënt optimaal te bedienen
met de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Door samen te werken, creëren we een nieuw
perspectief op de toekomst.
Programma in het kort
Het programma van 13 juni belooft een interessante, actieve en inspirerende dag. Ron Roozendaal,
directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS, verzorgt de inleiding.
Naast het plenaire programma kunt u een keuze maken uit vijf workshops, de Experience Room
bezoeken en u krijgt een terugkoppeling van de vorige Denktank.
De workshops van de Denktank IZO van 13 juni 2017
1. Kun je de impact van veranderingen voorspellen?
2. Privacy: een kwestie van gezond verstand
3. Waardecreatie door innovatie!
4. Echt werk maken van de aanpak van administratieve lastenverlichting
5. De Vertaaltool voor medische overdracht: wat kun je ermee?
We sluiten de middag af met een discussie waarin uw inbreng zeer welkom is. Johan Pouwelse
(TU Delft), Ron Roozendaal (VWS) en Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie NL) verdedigen ieder
een stelling. Met uw tafelgenoten en de sprekers gaat u het gesprek aan.
Het volledige programma en de verschillende workshops vindt u op deze pagina op de IZOwebsite. Deelname aan de Denktank IZO is kosteloos. U kunt zich opgeven via het
aanmeldformulier.
Datum en locatie
• 13 juni van 09.00 tot 16.45 uur
• Corpus CONGRESS Centre, Oegstgeest
Over Denktanks IZO: innovatie in informatievoorziening
In een Denktank IZO brengen organisaties en experts hun kennis, expertise en ervaring in. Zij
gaan aan de slag met innovatie in informatievoorziening 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
Platform IZO-leden en andere belanghebbenden uit de zorgsector. De Denktank IZO is vooral
gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders,
verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.
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18 mei 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de nieuwe publicatievorm van de
informatiemodellen voor iWlz, iWmo en iJw online gezet: het Informatiemodel
iStandaarden. In het model zijn opmerkingen over en suggesties op de bètaversie verwerkt.
18 mei 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de nieuwe publicatievorm van de
informatiemodellen voor iWlz, iWmo en iJw online gezet: het Informatiemodel
iStandaarden. In het model zijn opmerkingen over en suggesties op de bètaversie verwerkt.
Met de publicatie van het definitieve Informatiemodel iStandaarden komt de bètaversie te
vervallen. In april ontving het Zorginstituut via de gebruikersenquête overwegend positieve
reacties. Alle deelnemers aan de enquête bedanken wij hartelijk voor hun waardevolle feedback.
De opmerkingen en suggesties van gebruikers helpen om de inrichting van het nieuwe
Informatiemodel iStandaarden zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van
gebruikers.
De algemene indruk die ontstaat uit het onderzoek is dat gebruikers de nieuwe publicatievorm
zien als een krachtige en overzichtelijke verbetering.
Doorgevoerde verbeterpunten
Op basis van bevindingen op de bètaversie zijn deze verbeteringen doorgevoerd in het nieuwe
model:
• Alle hyperlinks zijn waar nodig ingevuld of gecorrigeerd.
• Bij het openen van externe links wordt niet meer een scherm ‘Tekenvorm’ geopend.
• Retourcodes zijn beter vindbaar gemaakt door een directe koppeling vanuit het
‘Retourberichtscherm’ naar het scherm van het ‘Retour datatype’ met de codelijst.
• Voor betere vindbaarheid is het onderdeel ‘Komt voor op’ verplaatst naar onderaan de
pagina, erboven staat het onderdeel ‘Relaties’.
• Op de homepage van het Informatiemodel iStandaarden zijn de tabbladen ‘Processen’,
‘Regels’ en ‘Berichten’ toegevoegd. Van hieruit zijn overzichten van het totaal aan
iStandaarden te vinden, zoals een overzicht van alle berichten die onderdeel zijn van het
model.
Veelgestelde vragen
Op basis van de ontvangen reacties en vragen zijn de veelgestelde vragen over het informatiemodel
uitgebreid en geactualiseerd.
Welke specificaties zitten in het nieuwe informatiemodel?
De nieuwe publicatievorm van het Informatiemodel iStandaarden bevat de specificaties van iWlz
1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Elk van de informatiestandaarden heeft een eigen ingang op de
homepage.
De specificaties van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 zijn ook nog beschikbaar in de ‘oude’
informatiemodellen. Vooralsnog blijft deze ‘oude’ publicatievorm leidend waar het gaat om deze
specificaties.
• Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)

• Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
• Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)
Release 2018
De publicatie van de specificaties voor releases voor 2018 (iWlz 2.0, iWmo 3.0 en iJw 3.0) staat
gepland voor de eerste week van juni 2017. Deze releases worden gepubliceerd in de nieuwe
publicatievorm.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe Informatiemodel iStandaarden? Neemt u dan contact op via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Zie ook de veelgestelde vragen over het
Informatiemodel iStandaarden.

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut Nederland tijdens Hemelvaart en Pinksteren
Publicatie: 2017-05-22
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22 mei 2017 – Op Hemelvaart (donderdag 25 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 5
juni) zijn de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland de hele dag gesloten.
22 mei 2017 – Op Hemelvaart (donderdag 25 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 5
juni) zijn de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland de hele dag gesloten.
Ook op de dag na Hemelvaart – vrijdag 26 mei – zijn zowel het Zorginstituut als de Servicedesk
gesloten.
Op de overige dagen van de werkweken waarin 25 mei en 5 juni vallen, gelden de normale
openingstijden. De Servicedesk iStandaarden is open van 7.30 tot 18.00 uur en ook het
Zorginstituut is bereikbaar zoals u dat gewend bent.

Titel: Groen licht voor overstap op iWmo 2.1 en iJw 2.1
Publicatie: 2017-05-30
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/groen-licht-voor-overstap-op-iwmo-21-en-ijw-21
Afbeeldingen:
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30 mei 2017 – VNG, KING, het Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO hebben op 29 mei
een formele go gegeven voor de overstap op iWmo 2.1 en iJw 2.1 op 12 juni 2017. De
resultaten van de integrale ketentests die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd zijn de
aanleiding voor het positieve advies.
30 mei 2017 – VNG, KING, het Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO hebben op 29 mei
een formele go gegeven voor de overstap op iWmo 2.1 en iJw 2.1 op 12 juni 2017. De
resultaten van de integrale ketentests die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd zijn de
aanleiding voor het positieve advies.
Ketentestomgeving
De meeste softwareleveranciers geven aan dat zij klaar zijn voor de overstap. Op de
ketentestomgeving wordt nog getest door gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers.
Migratieperiode
De migratieperiode is op 28 mei om 23.00 uur ingegaan. De landelijke migratiedraaiboeken voor
iWmo en iJw geven aan wat er tijdens de migratieperiode moet gebeuren. U kunt de draaiboeken
downloaden onder ‘Meer informatie’. Het schema met belangrijke tijdstippen van de
migratieperiode vindt u in beide draaiboeken op pagina 11.
Facturen en retourberichten vóór 8 juni
Het landelijk advies is om tijdens de migratieperiode geen factuurberichten en declaratieberichten
(WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar gemeenten. Gemeenten wordt geadviseerd om
vóór 8 juni een retourbericht te sturen als reactie op de factuurberichten en declaratieberichten die
zij hebben ontvangen van aanbieders.
Zie ook de website van i-Sociaal Domein (ISD)
De website van ISD biedt aanvullende informatie op deze pagina’s:
• ‘Startpagina Overstap iWmo iJw 2.1 XML’
• ‘Ketentestomgeving iWmo iJw 2.1 XML’
• ‘Factuur- en declaratieberichten en de overstap naar iWmo en iJw 2.1 XML’
Contact en vragen
Vragen over het migratietraject kunt u stellen aan het ISD-regieteam: regie@kinggemeenten.nl of
aan een van de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein.

Titel: Wijziging op definitieve specificaties iPgb 2.0 gepubliceerd
Publicatie: 2017-06-01
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1 juni 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland een wijziging op de definitieve
specificaties van de iStandaarden-release iPgb 2.0.
1 juni 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland een wijziging op de definitieve
specificaties van de iStandaarden-release iPgb 2.0.
iPgb-release 2.0 versie 1.1
De wijziging komt voort uit een aantal bevindingen op de eerder gepubliceerde specificaties en
een nagekomen, goedgekeurd wijzigingsverzoek. De wijziging heeft betrekking op de gegevens
van een vertegenwoordiger.
Documentatie
Onder ‘Meer Informatie’ vindt u alle documentatie die betrekking heeft op de nieuwe versie van
iPgb 2.0.
Ingebruikname
Op 1 november 2017 wordt iPgb 2.0 in gebruik genomen. Per deze datum maken de partijen in het
werkveld daadwerkelijk gebruik van de nieuwe iStandaard.
Informatiemodel
De iPgb 2.0-release is net als de 2018-releases voor iWlz, iWmo en iJw ondergebracht in het
Informatiemodel iStandaarden. Op de hoofdpagina van het model kunt u de keuze maken voor
iPgb, iWlz, iWmo of iJw.
Meer weten over releases van iStandaarden?
In Wat u moet weten over iStandaarden leest u meer over de achtergrond, aanleiding en context
van iStandaarden-releases.
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1 juni 2017 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Het zijn de eerste releases die gepubliceerd worden – en dat gebeurde voor het eerst in het
nieuwe Informatiemodel iStandaarden.
1 juni 2017 – Volgens planning publiceert Zorginstituut Nederland vandaag de
conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Het zijn de eerste releases die gepubliceerd worden in het nieuwe Informatiemodel
iStandaarden.
In de afgelopen maanden zijn de conceptspecificaties afgestemd met de betrokken partijen in het
werkveld. Met ingang van vandaag gaat de reviewperiode in, waarin ketenpartijen en
softwareleveranciers de partijen en andere gebruikers van iStandaarden bevindingen op de
conceptspecificaties kunnen melden.
iWlz 2.0
Voor iWlz 2.0 is de verwachting dat zo vroeg mogelijk in 2018 berichten worden uitgewisseld in
de nieuwe standaard. Meer informatie over de implementatiestrategie van iWlz 2.0 wordt op een
later moment gepubliceerd.
iWmo en iJw 2.2
De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft gekozen voor optie 2 uit de adviesrapportage van
Zorginstituut Nederland bij de release iWmo en iJw 2018. De stuurgroep gaat daarmee akkoord
met de hoofdlijnen en kan zich vinden in het voorgestelde tijdspad.
Het betekent dat iWmo 2.2 en iJw 2.2 op 1 april 2018 in gebruik worden genomen.
De stuurgroep vindt het pakket aan wijzigingen een praktische verbetering voor de
gegevensuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. In aanloop naar de conceptspecificaties zijn
grondige gesprekken gevoerd over thema’s zoals het Aanvullend Bericht en organisatieidentificatie.
Na invoering van XML in iWmo en iJw versie 2.1 zijn kortcyclische releases mogelijk. Dat biedt
de mogelijkheid om functionele thema’s te blijven bespreken en vormgeven om iWmo en iJw
verder te verbeteren.
Meer informatie over de implementatiestrategie van iWmo en iJw 2.2 wordt op een later moment
gepubliceerd.
Documentatie
Bij de conceptspecificaties horen diverse documenten die u kunt inzien onder ‘Meer informatie’.
Functionele uitwerking
Bij de functionele uitwerking van iWmo 2.2 en iJw 2.2 is dit jaar gekozen voor één document in
plaats van een uitwerking per release. Dat geldt ook voor het mutatieoverzicht. Aan deze keuze
ligt ten grondslag dat vrijwel alle wijzigingen voor beide domeinen gelden.

Mutatieoverzichten
Ook zijn de mutatieoverzichten beschikbaar. Daar staat in wat er verandert ten opzichte van de
voorgaande releases.
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
Het overzicht met wijzigingsverzoeken (RFC’s) bevat alle wijzigingsverzoeken per domein. De
wijzigingsverzoeken voor iWmo en iJw zijn samengevoegd in één document. Alle RFC's –
requests for change – zijn inhoudelijk en technisch afgestemd met het werkveld. De stuurgroep
iWlz en programma i-Sociaal Domein zijn akkoord met de inhoud.
Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 23 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 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 te voorzien
van uw commentaar. We ontvangen uw bevindingen graag vóór woensdag 23 juni 2017 via
info@istandaarden.nl.
Let op: de reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. Nieuwe
wijzigingsverzoeken kunt u doorgeven ná ingebruikname van de releases.
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 iWlz 2.0.
Voor iWmo en iJw 2.2 worden in de eerste week van juli bijgewerkte specificaties gepubliceerd.
Hierin zijn de opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt. Tussen 1 juli en 1 september 2017
kunnen nog bevindingen worden gemeld die tot correctie van de specificaties kunnen leiden.
Dit biedt mede de mogelijkheid om eventuele evidente knelpunten naar aanleiding van het gebruik
van iWmo en iJw versie 2.1 op te lossen in versie 2.2. Deze bevindingen worden gezamenlijk
beoordeeld en leiden tot de definitieve specificaties van iWmo en iJw 2.2, die op 1 oktober 2017
gepubliceerd worden.
Informatiemodel iStandaarden ‘nieuwe stijl’
De 2018-releases zijn de eerste die in het Informatiemodel iStandaarden ‘nieuwe stijl’ worden
gepubliceerd. Informatieanalist Elly Kampert van Zorginstituut Nederland: “Vernieuwing is
nodig, omdat het aantal standaarden en informatiemodellen is uitgebreid van één voor de Wlz
naar vier, voor de Wlz, Wmo, Jeugdwet en pgb. De uitbreiding stelt andere eisen aan het beheer
en daarmee aan het systeem. We hebben deze mogelijkheid aangegrepen om een nieuwe
publicatievorm op te bouwen die overzichtelijker is dan de oude informatiemodellen.”
Het Informatiemodel iStandaarden heeft een hoofdpagina die toegang geeft tot alle documentatie
van een release. Processen, regels en berichtspecificaties worden in samenhang gepresenteerd.
Daarnaast is een instructievideo opgenomen die uitleg geeft over de opbouw van het model en de
navigatie.

Op de hoofdpagina van het Informatiemodel iStandaarden kunt u uw keuze maken voor de Wlz,
Wmo of Jeugdwet.
Meer weten over releases van iStandaarden?
In Wat u moet weten over iStandaarden leest u meer over de achtergrond, aanleiding en context
van iStandaarden-releases.
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6 juni 2017 - Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland als
1 van de 5 ict-projecten genomineerd voor de Computable Awards 2017.
6 juni 2017 – Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland als
een van de vijf ict-projecten genomineerd voor de Computable Awards 2017.
Wat is Mijn Zorg Log?
Mijn Zorg Log is een blockchaintoepassing-innovatie die voortkomt uit IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning). Op een van de IZO-bijeenkomsten, die
Zorginstituut Nederland organiseert, ontstond de behoefte om te onderzoeken in hoeverre
blockchain toepasbaar is in de zorg.
‘We wilden weten wat een nieuwe technologie als blockchain zou kunnen betekenen voor de zorg.
En wat dat betekent voor eerder gemaakte afspraken en uitgangspunten voor gegevensuitwisseling
in de zorg. Blockchain geeft de mogelijkheid om de burger nog meer centraal te stellen’, aldus
Peter Snaterse van Zorginstituut Nederland.
De pragmatische aanpak van het Zorginstituut – ‘denken én doen’ – heeft geresulteerd in de eerste
werkende blockchain in de zorg: Mijn Zorg Log.
Juryoordeel
Zorginstituut Nederland stelde zich de vraag ‘Kunnen we het maken?’ met blockchain in plaats
van ‘Kunnen we er op studeren’? Voeg daaraan toe het uitgangspunt om mensen de controle te
geven over hun eigen zorggegevens en je hebt de belangrijkste juryoverwegingen te pakken voor
de nominatie.
Al met al meent de jury van de Computable Awards 2017 dat tijdens de presentatie op 19 mei
2017 – door Idius Felix (Zorginstituut) – aannemelijk is gemaakt dat door de innovatieve
toepassing van blockchaintechnologie betere grip ontstaat op de zorgketen. Lees hier het volledige
juryrapport.
De vakjury die de vijf genomineerde projecten in de categorie 'ICT-project van het jaar in de zorg'
heeft vastgesteld, bestaat uit:
• Jeroen Aris, Global Infrastructure Architect bij Teva Pharmaceuticals (juryvoorzitter);
• Reza Sarshar, projectmanager bij TIGIT;
• Pascal Blom, CIO bij Alrijne Zorggroep;
• Mendel Koerts, SAP Strategy, Architecture en Governance bij Ensead Advisory;
• Minne van der Sluis, eigenaar SluisResults.
Computable ontving in deze categorie in totaal 59 voordrachten. Mijn Zorg Log behoort tot de vijf
genomineerde projecten.
Stemmen
Vanaf dinsdag 4 juli start het stemproces voor de Computable Awards 2017. Bij het bepalen van
de winnaar weegt de stem van de jury even zwaar als die van het publiek. Op dinsdag 31 oktober
wordt de winnaar bekendgemaakt.

Meer weten over Mijn Zorg Log?
Wilt u meer weten over de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log, één van de innovaties in digitale
informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut Nederland betrokken is? Op
de komende Denktank IZO van 13 juni is een demonstratie van Mijn Zorg Log in de Experience
Room.
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7 juni 2017 – Met ingang van iWmo 2.1 en iJw 2.1 wordt het element ‘Toewijzingnummer’
gebruikt om berichten eenduidig te koppelen aan de toewijzing. Na implementatie van de
2.1-versies op 12 juni 2017 kan er niet direct van worden uitgegaan dat alle
toewijzingnummers uniek zijn per gemeente. Bedrijfsregel OP275 wordt daarom geleidelijk
toegepast.
7 juni 2017 – Met ingang van iWmo 2.1 en iJw 2.1 wordt het element ‘Toewijzingnummer’
gebruikt om berichten eenduidig te koppelen aan de toewijzing. Na implementatie van de
2.1-versies op 12 juni 2017 kan er niet direct van worden uitgegaan dat alle
toewijzingnummers uniek zijn per gemeente. Bedrijfsregel OP275 wordt daarom geleidelijk
toegepast.
Toewijzingnummer
In versie 2.1 is het element ‘Toewijzingnummer’ aan iWmo en iJw toegevoegd. Het veld is
conditioneel: de vulling is verplicht bij nieuwe toewijzingen na de implementatie van iWmo 2.1
en iJw 2.1 op 12 juni 2017. Bij bestaande toewijzingen is het veld leeg.
Gemeenten stellen ‘Toewijzingnummer’ vast in het Toewijzingbericht en nemen het over in alle
daaropvolgende berichten, inclusief declaratie- en factuurberichten. Op die manier is het mogelijk
om alle berichten eenduidig aan elkaar te koppelen.
Hierbij is de bestaande bedrijfsregel OP275 eind maart jongstleden aangescherpt. Er is in de
bedrijfsregel opgenomen dat iedere toewijzing binnen één gemeente een uniek nummer heeft. De
introductie van volledig unieke toewijzingnummers per gemeente realiseert een nauwkeuriger
koppeling van informatie-elementen.
Uniek Toewijzingnummer per gemeente
De korte tijd tussen de aanscherping van de bedrijfsregel en de ingebruikname van versie 2.1
maakt dat niet alle softwareleveranciers de wijziging tijdig kunnen doorvoeren in hun software.
De verwachting van Zorginstituut Nederland is – gebaseerd op gesprekken met
softwareleveranciers – dat de uniciteit van Toewijzingsnummer binnen een gemeente in de eerste
periode nog niet altijd kan worden gegarandeerd. De uniciteit binnen een gemeente kan pas vanaf
januari 2018 voldoende worden gegarandeerd voor nieuwe toewijzingen. Daarom is bedrijfsregel
OP275 aangepast, zodat de regel formeel pas ingaat per 1 januari 2018.
De verwachting is dat de geleidelijke ingebruikname van de bedrijfsregel geen onoverkomelijke
problemen met zich meebrengt. Het element ‘Toewijzingnummer’ is nog niet in alle gevallen
gevuld en een bericht kan ook worden gekoppeld op basis van andere elementen, zoals ‘BSN’.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de specificaties van iWmo en iJw 2.1 in het algemeen of over het
Toewijzingnummer in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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8 juni 2017 – Er blijkt sprake te zijn van een discrepantie tussen het Informatiemodel iWmo
2.1 en een XSLT-controle op het bericht Start Wmo-ondersteuning. Voor de discrepantie
geldt dat aanpassingen alléén nodig zijn als de softwareleverancier de XSLT voor CD046
heeft geïmplementeerd.
8 juni 2017 – Er blijkt sprake te zijn van een discrepantie tussen het Informatiemodel iWmo
2.1 en een XSLT-controle op het bericht Start Wmo-ondersteuning. Voor de discrepantie
geldt dat aanpassingen alléén nodig zijn als de softwareleverancier de XSLT voor CD046
heeft geïmplementeerd.
In de foutieve XSLT wordt bij conditie 46 (CD046) een controle uitgevoerd op het WMO305bericht. De XSLT gaat na of het element ‘Toewijzingsnummer’ is gevuld als de
ToewijzingIngangsdatum na 1 april 2017 ligt.
Deze controle is niet opgenomen bij de beschrijving van de conditie in het Informatiemodel. De
weergave in het Informatiemodel is correct. CD046 is alleen van toepassing op de WMO301,
zoals weergegeven in het Informatiemodel, en niet op de WMO305.
Wanneer kan er sprake zijn van uitval?
Indien de softwareleverancier de XSLT van CD046 heeft geïmplementeerd in zijn software, kan
dit in een aantal gevallen leiden tot het uitvallen van WMO305-berichten.
Dit gebeurt alleen in de situatie waarin Start Wmo-ondersteuningsberichten na 12 juni worden
verstuurd als antwoord op een toewijzingsbericht dat een ‘startdatum toegewezen product’ heeft
waarvan de ingangsdatum tussen 1 april 2017 en 12 juni 2017 ligt.
Toewijzingsberichten die na 12 juni worden verzonden, bevatten volgens de regels van iWmo 2.1
altijd een toewijzingsnummer.
Softwareleveranciers zorgaanbod
Bij gebruik van de huidige XSLT, is de kans aanwezig dat een te versturen 305-bericht geen
Toewijzingnummer bevat en dus afgekeurd wordt. Hierin zijn twee denkbare situaties:
1. Het Start Wmo-ondersteuningsbericht kan niet worden verstuurd door het systeem.
2. Het bericht wordt onterecht afgekeurd door de gemeente.
Softwareleveranciers gemeenten
Voor de gemeentelijke softwareleverancier geldt dat een WMO305-bericht onbewust en onterecht
kan worden afgekeurd. Het kan zijn dat de aanbieder zich meldt.
Gebruik de nieuwe XSLT
Aan softwareleveranciers die XSLT’s in iWmo 2.1 gebruiken, wordt geadviseerd om de nieuwe
XSLT voor CD046 te gebruiken om zo onterechte afkeur te voorkomen.
De XSLT voor CD046 vindt u onder ‘Meer informatie’ en is te herkennen aan versie 1.0.4 met
datum 8 juni 2017.
De overige XSLT’s voor iWmo 2.1 behouden versie 1.0.2 met datum 19 september 2016.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de specificaties van iWmo en iJw 2.1 in het algemeen of over deze XSLT,
dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020)
797 89 48.
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9 juni 2017 – De overstap van iWmo en iJw 2.0 naar iWmo en iJw 2.1 betekent voor de
gebruikers van de Berichtenconverter dat zij deze module niet meer kunnen gebruiken
vanaf 12 juni 2017.
9 juni 2017 – De overstap van iWmo en iJw 2.0 naar iWmo en iJw 2.1 betekent voor de
gebruikers van de Berichtenconverter dat zij deze module niet meer kunnen gebruiken
vanaf 12 juni 2017.
De Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet is altijd een tijdelijke ondersteuningsmodule geweest
voor partijen die geen software hebben voor de informatie-uitwisseling via iWmo en iJw.
In juli 2016 gaven we aan dat gebruikers alvast op zoek moesten gaan naar een alternatief voor de
module.
Aanleiding: XML
De Berichtenconverter is ongeschikt voor uitwisseling in XML, de primaire taal waarin 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 wel te gebruiken voor het declaratiebericht Jeugd-GGZ, de JW321 en
het retourbericht. De berichten maken namelijk geen deel uit van de nieuwe release iJw 2.1. Het
protocol voor de beëindiging van de DBC-bekostigingssystematiek in de jeugd-ggz – zie ‘Meer
informatie’ – beschrijft dat het gebruik van deze berichten tot eind 2018 loopt.
Alternatieven
Gebruikt u momenteel de Berichtenconverter nog, dan is het zaak dat u zo spoedig mogelijk een
passende oplossing vindt met soortgelijke functionaliteit zodat u vanaf 12 juni 2017 voor iWmo
2.1 en iJw 2.1 berichten kunt blijven uitwisselen.
U kunt bij marktpartijen op zoek gaan naar een passende en betaalbare softwareoplossing. Het
overzicht van de Groene Vink-deelnemers van 2017 kan daarbij een leidraad zijn of u kunt nagaan
welke ondersteunende diensten VNG aanbiedt.
Contact
Hebt u vragen over de beschikbaarheid van de Berichtenconverter? Neemt u dan contact op met
de Servicedesk van het beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.
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12 juni 2017 – Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) van Stichting
Inlichtingenbureau en het knooppunt van VECOZO zijn succesvol overgestapt op iWmo en
iJw 2.1.
12 juni 2017 – Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) van Stichting
Inlichtingenbureau en het knooppunt van VECOZO zijn succesvol overgestapt op iWmo en
iJw 2.1.
Vandaag zijn de opvolgers van de 2.0-versies van iWmo en iJw in gebruik genomen. Het werkveld
in de Wmo en Jeugdwet is daarmee overgestapt iWmo 2.1 en iJw 2.1: de nieuwe iStandaardenreleases die de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ondersteunen.
De migratieperiode is daarmee tot een succesvol einde gekomen. Zorgaanbieders en gemeenten
kunnen sinds vanmiddag 13.00 uur weer berichten met elkaar uitwisselen.
Let op Berichten die nog verstuurd worden in de oude versie – iWmo en iJw 2.0 – komen niet aan
bij de geadresseerde.
De ingebruikname van iWmo 2.1 en iJw 2.1 betekent dat vanaf nu alleen nog maar berichten
worden uitgewisseld in 2.1-formaat. Zie ook het nieuwsbericht Aanpassing beschikbaarheid
Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet per 12 juni 2017.
Groen licht
Vanochtend stelden de ketenpartners samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en
gemeenten vast dat de iWmo- en iJw-berichten in versie 2.1 verstuurd en ontvangen kunnen
worden.
Het ISD-regieteam van KING, VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau gaven daarop groen
licht om het berichtenverkeer weer live te brengen.
Waar kunt u terecht met uw vragen?
Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo- of iJw 2.1berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.
Welke vragen beantwoorden de servicedesks?
De servicedesks van VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau zijn beschikbaar voor overige
ondersteuning:
• Bent u zorgaanbieder en hebt u geen softwareleverancier? Neemt u dan contact op met de
servicedesk van VECOZO (support@vecozo.nl / (013) 462 56 41.
• Bent u gemeente en hebt u geen softwareleverancier? Neemt u dan contact op met Stichting
Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11 22.
• Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK en softwareleveranciers van
gemeenten kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van Stichting
Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl / 0800 222 11 22.
• Vragen over de nieuwe StUF-envelop 2.1 kunt u stellen aan het ISD Regieteam van KING /
VNG via isd-regie@kinggemeenten.nl.

• Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen aan de
afdeling Support: support@vecozo.nl / (013) 462 56 41.
• Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen met VECOZO contact opnemen via:
softwarehelpdesk@vecozo.nl
• Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over de
berichtspecificaties van iWmo en iJw 2.1 kunt u terecht bij de Servicedesk van
iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.
Voor overige en ketenoverstijgende vragen kunt u terecht bij Annemiek Meijburg van het ISDregieteam van KING / VNG: 06 20 91 15 89 of annemiek.meijburg@kinggemeenten.nl.
Benader de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein voor
vraagstukken over de implementatie van het berichtenverkeer iWmo en iJw en de samenwerking
tussen gemeenten en zorgaanbieders.
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13 juni 2017 – “Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te
analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen. Bij HEAD is deze
veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over,
zodat het wordt opgepakt dóór en vóór de leden”, zegt Tiana van Grinsven, bestuurder van
Zorginstituut Nederland.
13 juni 2017 – “Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te
analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen. Bij HEAD is deze
veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over,
zodat het wordt opgepakt dóór en vóór de leden”, zegt Tiana van Grinsven, bestuurder van
Zorginstituut Nederland.
Zij overhandigde symbolisch een rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven (rechts), de
zojuist herkozen voorzitter van HEAD, de vereniging voor financials in de zorg.
Innovatie informatievoorziening
Het rapport komt voort uit een pilot met process mining van Platform Informatievoorziening Zorg
en Ondersteuning (IZO). In Platform IZO werkt een groot aantal organisaties in de zorg samen
rond innovaties in de digitale informatievoorziening. Het Zorginstituut faciliteert het platform.
Process mining is een innovatieve manier om processen te analyseren en verbeteren met gebruik
van digitale gegevens die toch al worden vastgelegd. Gegevens worden zo gerangschikt en
geanalyseerd dat ze nieuwe informatie opleveren voor processen en verantwoordingsvraagstukken.
Succesvolle pilot
In een pilot zijn het afgelopen jaar de mogelijkheden van process mining samen met
zorgaanbieders verder onderzocht en geconcretiseerd. De eerste resultaten wijzen uit dat deze
aanpak zeer goede mogelijkheden biedt voor zorgaanbieders voor de analyse en verbetering van
hun processen. Zo kunnen de kosten van de zorgadministratie significant worden verlaagd.
Door inzicht in het verloop van de processen kan ook het proces van controle en verantwoording
worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Het wordt mogelijk te sturen en bij te sturen op
afwijkingen. Dat levert ook mogelijkheden om effectief aan de slag te gaan met continuous
monitoring.
Denken, doen en doorgeven
Kenmerkend voor IZO is de praktische aanpak: van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar
denken, doen, doorleven en doorgeven. In dat verband is IZO in het afgelopen jaar begonnen met
process mining. De overdracht van de opgedane inzichten aan HEAD past in de aanpak.
HEAD
HEAD nam het rapport in ontvangst tijdens het jaarlijkse congres. De organisatie is enthousiast
over de aanpak en gaat ermee aan de slag met de leden. Ellen Kalkhoven bedankt het team dat
zich vanuit de vereniging heeft ingezet voor process mining.
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14 juni 2017 – CORPUS Congress Center was gisteren het toneel van de tweede Denktank
IZO van 2017. Rond het thema ‘Hoog tijd voor een nieuw perspectief’ waren zo’n 150
deelnemers vanuit diverse disciplines uit de zorg en ondersteuning actief. Een impressie van
de bijeenkomst, die met een goedgevuld ochtend- en middagprogramma meer dan geslaagd
was.
15 juni 2017 – CORPUS Congress Center was dinsdag 13 juni het toneel van de tweede
Denktank IZO van 2017. Rond het thema ‘Hoog tijd voor een nieuw perspectief’ waren zo’n
150 deelnemers vanuit diverse disciplines uit de zorg en ondersteuning actief. Een impressie
van de bijeenkomst, die met een goedgevuld ochtend- en middagprogramma meer dan
geslaagd was.
Dagvoorzitter Hans Oosterkamp opende met waardering voor de levendigheid van de IZOcommunity en de vele bekende maar ook nieuwe gezichten in de zaal. “We zitten volop in het
denken, doen, doorleven en doorgeven.”
Dat bleek uit de terugkoppeling van de vorige Denktank, met filmpjes over de vertaaltool voor
medische overdracht en de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log. Het zijn net als Zinvol Zoeken
innovaties die hun oorsprong hebben in IZO, en die worden doorontwikkeld voor gebruik en
toetsing in de praktijk.
“Baas zijn over eigen gezondheid is baas zijn over eigen gegevens”, zegt Ron Roozendaal,
directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS in zijn openingsspeech. Hij liet ons MedMij
zien, een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uitwisselen met, onder
andere, zorgorganisaties. MedMij is een voorbeeld van koude ict voor warme zorg.
Ron: “Afspraken die je moet maken voor de zorg doe ik altijd voor mensen.” Hij deelde de
afspraken die tot dusver in het Informatieberaad Zorg gemaakt zijn. “We gaan informatieafspraken
koppelen aan het leveren van goede zorg.”
Ook deed Ron de oproep aan de IZO-community om 26 juni naar de meet up van VWS te komen.
“De deuren van het ministerie staan open voor iedereen die over informatievoorziening in de zorg
wil praten, vooral patiënten.”
De vijf workshops gingen over de voorspelbaarheid van de impact van veranderingen, privacy,
waardecreatie door innovatie, administratieve lastenverlichting en de vertaaltool.
Tijdens de lunch was er veel belangstelling voor de Experience Room waar diverse innovaties
bekeken en beleefd konden worden, zoals zorgrobot Zora, de ‘slimme luier’ en de BeleefTV.
’s Middags gingen Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie Nederland), Ron Roozendaal (VWS) en
Johan Pouwelse (TU Delft) met elkaar en met de deelnemers de dialoog aan over drie stellingen:
• ‘Mijn gezondheid stel ik boven de bescherming van mijn privacy.’
• ‘De talen van de persoonlijke gezondheidsomgevingen worden leidend als het gaat om
gegevensuitwisseling.’
• ‘Het privacyvraagstuk verdwijnt zodra de patiënt al zijn dossiergegevens in beheer krijgt.’

Na het gesprek is duidelijk dat we weleens aan het begin zouden kunnen staan van een toekomst,
waarin gezondheid, privacy, veilige gegevensuitwisseling en informatiestandaarden naar ieders
tevredenheid in balans zijn.
‘Hier was u bij’: sfeerimpressie van de Denktank IZO 13 juni 2017

In de komende week verschijnt het complete verslag van de dag, inclusief een verslag per
workshop en de filmpjes over de vertaaltool en Mijn Zorg Log.
Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening.
Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en
doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en
ondersteuning.
De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten,
zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.
De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk
voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo.
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21 juni 2017 – Het ministerie van VWS opent maandag 26 juni de deuren voor een breed
publiek om kennis te delen en samen te werken aan de informatievoorziening in de zorg.
Zorginstituut Nederland verzorgt vijf interactieve sessies.
21 juni 2017 – Het ministerie van VWS opent maandag 26 juni de deuren voor een breed
publiek om kennis te delen en samen te werken aan de informatievoorziening in de zorg.
Zorginstituut Nederland verzorgt vijf interactieve sessies.
Uitwisseling van gegevens is hét onderwerp voor 2017 binnen de zorgsector. Ron Roozendaal,
directeur Informatiebeleid van het ministerie van VWS, deed onlangs op de Denktank IZO nog de
oproep om 26 juni naar VWS te komen. “De deuren van het ministerie staan open voor iedereen
die over informatievoorziening in de zorg wil praten, vooral patiënten.”
Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS en voorzitter van het Informatieberaad, verzorgt om
10.00 uur de plenaire opening. Daarna is er volop ruimte om kennis te delen en samen te werken
aan de informatievoorziening in de zorg.
Op het programma staan verschillende lezingen, kennis-deel-sessies, workshops en demo's en
praktijksessies. Het ontmoetingsplein is doorlopend geopend om te netwerken en voor de lunch.
Zorginstituut Nederland verzorgt vijf interactieve sessies
• Kwaliteit volgens ICHOM – plannen voor Nederland – Suzan Orlebeke
• Innovatieve mapping – Peter Snaterse i.s.m. Bert Kabbes (HL7 Nederland)
• Samen bouwen aan de architectuur van een duurzaam informatiestelsel – Elise Veltman-van
Reekum
• De wereld op zijn kop met blockchain – Idius Felix en Jeroen van Megchelen
• Simulatieomgeving toekomstige iWlz – Eduard Renger
Het volledige programma van de Meet Up staat op de website van het Informatieberaad
Zorg
U kunt zich via deze link direct aanmelden.
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23 juni 2017 – Ontmoeten, kennisdelen en samen werken aan een nieuw perspectief, dat was
het motto van de Denktank IZO van 13 juni 2017. Het complete verslag van de bijeenkomst
is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een filmpje over de Denktank bekijken.
In het filmpje komen onder anderen aan het woord:
Karel van den Broek, CIO Zorginstituut Nederland: "Nieuw perspectief betekent dat we
gezamenlijk nadenken over nieuwe ideeën. Dat zien we ook vandaag gebeuren. En we willen ook
niet dat het alleen bij nadenken blijft. We willen goede ideeën daadwerkelijk uitvoeren zodat we
de informatievoorziening in de zorg gaan verbeteren."
Marcel Heldoorn, Patiëntenfederatie Nederland: "Ik zou de IZO-community willen meegeven
dat het echt essentieel is dat patiënten op een goede manier betrokken worden bij innovatie. Het
maakt namelijk heel veel verschil of je patiënten behandelt of dat je weet wat het is om met een
bepaalde ziekte of aandoening te leven. (…) We zijn met innovatie niet alleen bezig met de zorg
van morgen en overmorgen, maar vandaag de dag zijn er patiënten die net zoveel behoefte hebben
aan die innovatie."
Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS: "Wat ik verwacht
van de IZO-community is dat ze nog meer dan in het verleden zorgbreed werken, over de schotten
van alle onderdelen van de zorg heen. Maak verschil. Kom van willen tot doen en zorg dat de zorg
verbetert met betere informatievoorziening."

Lees het verslag in pdf
In dit boekje kijken we terug op de Denktank IZO van 13 juni 2017, met een algemeen verslag,
een terugblik op de workshops, filmpjes van IZO-innovaties, foto’s en reacties van deelnemers.

Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening.
Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en
doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en
ondersteuning.
De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten,
zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.
De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk
voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo.
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28 juni 2017 – Wie mee wil helpen een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te
ontwerpen en te bouwen, is op 6 juli van harte welkom op de eerste bijeenkomst van de
Architectuur-community Zorg, bij Zorginstituut Nederland.
28 juni 2017 – Wie mee wil helpen een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te
ontwerpen en te bouwen, is op 6 juli van harte welkom op de eerste bijeenkomst van de
Architectuur-community Zorg, bij Zorginstituut Nederland.
Op verzoek van het Informatieberaad Zorg organiseert het Zorginstituut de Architectuurcommunity Zorg.
Onderwerpen
In de eerste bijeenkomst gaat het over:
• Kaders iStelsel zorg
• Programma Startarchitectuur (PSA’s) voor adresboek en Public Key Infrastructure (PKI)
zorg
• Plan van aanpak voor Architectuur-community en reviewboard.
Na afloop is het de bedoeling dat er een concrete invulling van werkwijze, werkverdeling en
planning ligt: een basis waarop we in de volgende bijeenkomst verder kunnen bouwen.
Datum en tijd
donderdag 6 juli 2017
14.00 – 17.00 uur
Locatie
Zorginstituut Nederland, Eekholt 4, 1112 XH, Diemen
Meedoen?
Stuur dan uw naam, organisatie en functie naar Elise Veltman, ict-architect bij Zorginstituut
Nederland. U kunt zich nog aanmelden.
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3 juli 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd
van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
3 juli 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd
van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van
iStandaarden.
In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0,
iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

iWlz 2.0
Deze release is de opvolger van iWlz 1.2 en ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige
zorg. De specificaties zijn in de afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen.
De Stuurgroep iWlz is momenteel bezig met de besluitvorming over het advies voor de
implementatie van iWlz 2.0. Daarin staat dat de implementatie van de nieuwe release op 1 april
2018 gebeurt volgens een big bang-scenario.
Dat houdt in dat alle ketenpartijen op één moment overgaan op de nieuwe release. Het vraagt om
goede voorbereiding voor de migratieperiode. Zorginstituut Nederland stemt de migratiewijze in
de komende tijd af met ketenpartijen.
Binnen twee weken volgt het besluit van de Stuurgroep iWlz over het advies.
> Meer weten over iWlz 2.0? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

iWmo 2.2 en iJw 2.2
De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.1 en iJw 2.1, die op 12 juni 2017 in gebruik zijn
genomen. Naar verwachting worden de nieuwe releases allebei in april 2018 geïmplementeerd. De
manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.
Tussen 1 juli en 1 september 2017 kunnen nog bevindingen worden gemeld die tot correctie van
de specificaties kunnen leiden. Dit biedt mede de mogelijkheid om eventuele evidente knelpunten
naar aanleiding van het gebruik van iWmo en iJw versie 2.1 op te lossen in versie 2.2.
Een aantal bevindingen, waarvoor meer uitwerking nodig is, is al bekend. Deze zijn te vinden in
het bevindingenoverzicht.
> Meer weten over iWmo 2.2? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
> Meer weten over iJw 2.2? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)
• Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die na de publicatie van de
conceptspecificaties, op 1 juni 2017, zijn binnengekomen.
• Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
De bevindingen zijn verwerkt in de specificaties en waar nodig opgenomen in
wijzigingsverzoeken.
• Functionele uitwerking
In de functionele uitwerking per release worden de wijzigingsverzoeken (ofwel: requests for
change) toegelicht. De nadruk ligt daarbij meer op de functionele inhoud dan op technische
onderwerpen.
• Mutatieoverzichten
In de mutatieoverzichten ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWlz 1.2,
iWmo 2.1 en iJw 2.1. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.
Waar vindt u de documentatie?
Alle documentatie die hoort bij de publicatie van de definitieve specificaties van iWlz 2.0, iWmo
2.2 en iJw 2.2 vindt u onder ‘Meer informatie’.
Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website
gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ‘iWlz 2.0’, ‘iWmo 2.2’ en ‘iJw 2.2’ in de iBieb.
Ook zijn dezelfde documenten opgenomen op de ontwikkelpagina van elke release.
Informatiemodel iStandaarden 2018
iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn de eerste releases die gepubliceerd zijn in het Informatiemodel
iStandaarden 2018, een nieuwe, overzichtelijkere publicatievorm.
Ondersteunende modules en documentatie
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe releases. Zo
komen voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 de Validatiemodule en de Testvoorziening
iStandaarden (TiS) in september 2017 beschikbaar.
Daarnaast komt de Groene Vink-module beschikbaar voor de drie nieuwe releases en wordt
ondersteunende documentatie gepubliceerd zoals de landelijke migratiedraaiboeken.

Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2018 of over de implementatie? Neemt u
dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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5 juli 2017 – Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland
genomineerd voor ‘ict-project van het jaar in de zorg’. In die categorie kan onze innovatieve
blockchaintoepassing winnaar worden van de Computable Awards 2017. Uw stem is daarbij
van harte welkom.
5 juli 2017 – Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland
genomineerd voor ‘ict-project van het jaar in de zorg’. In die categorie kan onze innovatieve
blockchaintoepassing winnaar worden van de Computable Awards 2017. Uw stem is daarbij
van harte welkom.
Mijn Zorg Log is een blockchaintoepassing die voortkomt uit IZO (Informatievoorziening Zorg en
Ondersteuning). Op een van de IZO-bijeenkomsten, die het Zorginstituut organiseert, ontstond de
behoefte om samen met andere partijen heel praktisch te onderzoeken wat blockchaintechnologie
voor de zorg kan betekenen. Het resultaat van de samenwerking is de eerste werkende blockchain
in de zorg: Mijn Zorg Log.
Mijn Zorg Log toont hoe de zorg eruitziet met blockchaintechnologie
De positie die blockchain momenteel inneemt, wordt steeds vaker vergeleken met die van internet
in de jaren negentig. Blockchain opent radicaal nieuwe en veelal onbekende wegen om informatieuitwisseling actueler, betrouwbaarder en veiliger te maken. In de zorg kan dat helpen om mensen
te geven waar ze recht op hebben: de beste zorg. Stem via de Computable-website
De einduitslag wordt voor 50% bepaald door de vakjury en voor 50% door het publiek. Ga naar
de stempagina op de website van Computable, vul een aantal contactgegevens in en breng via de
link die u ontvangt uw stem uit. Alvast onze hartelijke dank! Op 31 oktober weten we of Mijn
Zorg Log een podiumplaats heeft behaald.
Redenen voor nominatie van de jury
De vakjury van de Computable Awards noemt als belangrijkste overwegingen voor de nominatie
van Mijn Zorg Log: ‘de praktische aanpak in combinatie met het uitgangspunt om mensen de
controle te geven over hun eigen zorggegevens’. Zie ook het nieuwsbericht over de nominatie.
Hoe werkt Mijn Zorg Log?
Appie, een man op leeftijd, ontvangt zorg vanuit verschillende zorgdomeinen. Met Mijn Zorg Log
heeft hij continu actueel, betrouwbaar en veilig inzicht in de administratieve gegevens die over zijn
zorg zijn vastgelegd.
Hij kan zelf organisaties toegang geven tot zijn gegevens in de app, om te raadplegen of om er
informatie aan toe te voegen. Zo krijgt Appie met blockchaintechnologie meer regie over zijn
eigen gegevens en kunnen administratieve processen totaal anders ingericht worden.
Meer weten over Mijn Zorg Log en blockchain?
Kijk op de Mijn Zorg Log-pagina op deze website voor meer informatie over de IZO-innovatie.
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10 juli 2017 – Het Actieprogramma iWlz geeft op 13 juli een workshop over het programma.
Cliënten en professionals in de zorg- en cliëntregistratie zijn van harte uitgenodigd om actief
mee te denken. U kunt ideeën delen en feedback geven, ook op de simulatieomgeving die
wordt gedemonstreerd tijdens de workshop.
10 juli 2017 – Het Actieprogramma iWlz geeft op 13 juli een workshop over het programma.
Cliënten en professionals in de zorg- en cliëntregistratie zijn van harte uitgenodigd om actief
mee te denken. U kunt ideeën delen en feedback geven, ook op de simulatieomgeving die
wordt gedemonstreerd tijdens de workshop.
De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren. Hoe doe je dat? Wat is
nodig om de cliënt de regie te laten nemen, informatie te bieden die tijdig, volledig en
betrouwbaar is én administratieve lasten te verlagen? Hoe kunnen we de gegevensuitwisseling
tussen cliënt en zorgaanbieder en tussen partijen onderling nog slimmer inrichten?
Cristian Gonzalez presenteert het Actieprogramma iWlz op de Meet Up over een duurzaam
informatiestelsel in de zorg, op 26 juni 2017 bij het ministerie van VWS
Voor wie?
De workshop is bedoeld voor cliënten én voor zorg- en cliëntadministrateurs, werkzaam in de
langdurige zorg, bij cliëntorganisaties en ketenpartijen. Hun ideeën en inzichten zijn waardevol om
het Actieprogramma iWlz door te ontwikkelen.
Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat het Actieprogramma iWlz inhoudt, maakt u kennis met
de simulatieomgeving en u kunt actief meedenken en feedback geven.
Datum en tijd
donderdag 13 juli
13.00 – 17.00 uur
Programma
12.45 – 13.00 uur
13.00 – 13.40 uur
13.45 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.05 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur

ontvangst
toelichting programma en demo simulatieomgeving iWlz (plenair)
workshopronde 1
pauze
workshopronde 2
plenaire terugkoppeling
borrel

Locatie
SVB Utrecht
Graadt van Roggenweg 400, 3531 AH, Utrecht
Aanmelden en contact
Wilt u deelnemen aan de workshop? Geef dan uw naam, functie en organisatie door aan Els van
der Salm van Zorginstituut Nederland. Zij ontvangt graag uiterlijk 11 juli uw aanmelding.
Deelname is gratis.

Verhinderd? In augustus nogmaals!
Bent u 13 juli verhinderd? Eind augustus wordt de workshop nogmaals aangeboden, houd
daarvoor de nieuwspagina op istandaarden.nl in de gaten. Ook met vragen over de workshop kunt
u contact opnemen met Els van der Salm.
Over het Actieprogramma iWlz
Het Actieprogramma iWlz wordt sinds januari 2017 in opdracht van het ministerie van VWS
uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.
Doel van programma: het moderniseren van de informatievoorziening en elektronische
gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.
Het Actieprogramma iWlz is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars
Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland en de brancheorganisaties van zorgaanbieders
waaronder BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Actiz, VGN en de Wlz-zorgaanbieders.
Op deze pagina leest u meer informatie over het Actieprogramma iWlz.
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13 juli 2017 – Om administratieve lasten te beperken, moeten gemeenten en aanbieders zo
veel mogelijk de landelijke standaardproductcodes gebruiken voor Wmo en jeugdhulp.
Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen voor aanvullingen. Dat kan tot 1
september 2017. Op 1 oktober 2017 worden de nieuwe standaardproductcodelijsten
gepubliceerd.
13 juli 2017 – Om administratieve lasten te beperken, moeten gemeenten en aanbieders zo
veel mogelijk de landelijke standaardproductcodes gebruiken voor Wmo en jeugdhulp.
Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen voor aanvullingen. Dat kan tot 1
september 2017. Op 1 oktober 2017 worden de nieuwe standaardproductcodelijsten
gepubliceerd.
Suggesties doen voor productcodes
Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe productcodes op te laten nemen in
de standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet.
Beoordeling van suggesties
Suggesties voor aanvullingen op de standaardproductcodelijsten worden op vier criteria
beoordeeld:
• Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
• Relevantie: is het product nieuw of kan het worden vertaald naar een bestaande
productcode?
• Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of regio?
• Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan hanteren?
Na afweging wordt besloten of de nieuwe productcode wordt opgenomen in de
standaardproductcodelijsten voor iWmo en iJw.
Aanleveren van suggesties voor productcodes
Gemeenten en aanbieders kunnen tot 1 september 2017 suggesties doen via info@istandaarden.nl.
Lever daarbij de volgende gegevens aan:
• Een 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 gemeenten en aanbieders hanteren het product?
Publicatie nieuwe standaardproductcodelijsten op 1 oktober 2017
Het programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland publiceren op 1 oktober 2017 de
nieuwe productcodelijsten voor iWmo en iJw op istandaarden.nl.
Uitgangspunten standaardproductcodes
De landelijke standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten

te vermijden bij aanbieders en gemeenten. Bij het opstellen van de standaardproductcodelijsten
wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
• Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van gemeenten en
aanbieders;
• Bestaande landelijke productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen
zodat software zo min mogelijk hoeft worden aangepast;
• Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan
de landelijke standaardproductcodelijsten;
• Productcategorieën wijzigen niet;
• Codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen.
Uitgangspunten standaardproductcodelijsten
Standaardproductcodes voor iWmo en iJw zijn opgesteld om administratieve lasten te vermijden
bij aanbieders die met meer dan een gemeente samenwerken.
De uitgangspunten voor de standaardproductcodelijsten zijn:
• Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met behoeften bij gemeenten en aanbieders
• Bestaande productcodes voor iWmo en iJw moeten zo min mogelijk wijzigen zodat
software zo min mogelijk hoeft worden aangepast
• Gemeenten en aanbieders kunnen suggesties doen om nieuwe codes te laten toevoegen aan
de landelijke standaardproductcodelijsten
• Productcategorieën wijzigen niet
Codes die door geen enkele gemeente of zorgaanbieder gebruikt worden, kunnen vervallen.
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14 juli 2017 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar die de
berichten van de nieuwe release iPgb 2.0 ondersteunt. De Validatiemodule kan worden
gebruikt om de inhoud van een bericht te controleren op technische en functionele juistheid.
14 juli 2017 – Vanaf vandaag is de nieuwe versie van de Validatiemodule beschikbaar die de
berichten van de nieuwe iPgb-release ondersteunt, iPgb 2.0. De Validatiemodule kan worden
gebruikt om de inhoud van een bericht te controleren op technische en functionele juistheid.
Om na te gaan of de berichten van de nieuwe iStandaard kloppen, kunt u gebruikmaken van de
Validatiemodule. De Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWlz-, iWmo-, iJw- en iPgbberichten 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-, iJw- of iPgb-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.
Voorbeeldberichten
Voor zowel de Wlz als voor de Wmo, Jeugdwet en pgb zijn bestanden met voorbeeldberichten
beschikbaar. U kunt de nieuwe Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te
maken. In het Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2), het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1) en het
Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) vindt u de voorbeeldberichten van de huidige standaarden.
In het Informatiemodel iStandaarden vindt u voorbeeldberichten van de toekomstige iPgb 2.0standaard.
Meer documentatie
Onder ‘Meer informatie’ kunt u de handleiding en de releasenotes bij de Validatiemodule inzien.
De Issuelijst modules iStandaarden geeft een compleet overzicht van bevindingen van gebruikers
op alle modules.
Contact en vragen
Hebt u vragen over de Validatiemodule? Leest u dan eerst de veelgestelde vragen. Staat uw vraag
er niet bij, dan kunt u contact opnemen via info@istandaarden.nl.of (020) 797 89 48.
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17 juli 2017 – Vanaf vandaag is de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw
integraal onderdeel van iWmo en iJw. Daarmee is het document in z’n geheel opgenomen in
de informatiemodellen Wmo en Jeugdwet. Ook is de handreiking bijgewerkt en
geactualiseerd vergeleken met de eerste versie, die in 2015 uitkwam.
17 juli 2017 – Vanaf vandaag is de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw
integraal onderdeel van iWmo en iJw. Daarmee is het document in z’n geheel opgenomen in
de informatiemodellen Wmo en Jeugdwet. Ook is de handreiking bijgewerkt en
geactualiseerd vergeleken met de eerste versie, die in 2015 uitkwam.
De Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw beschrijft drie uitvoeringsvarianten die de
verbinding leggen tussen inkoop, zorgadministratie en het berichtenverkeer.
Gemeenten hebben de vrijheid om een van deze drie varianten te kiezen voor hun uitvoering van
zorg en ondersteuning. De specificaties van iWmo en iJw ondersteunen de drie
uitvoeringsvarianten zoals ze in de handreiking zijn uitgewerkt.
Nu de handreiking is ondergebracht in de informatiemodellen, is Zorginstituut Nederland
verantwoordelijk voor de bewaking van de inhoudelijke juistheid en de aansluiting op andere
producten rond iWmo en iJw.
Ook wordt de Handreiking Uitvoeringsvarianten opgenomen in het releaseproces van iWmo en
iJw. Dat betekent dat eventuele functionele wijzigingen voor de handreiking kunnen worden
voorgesteld en besproken in de referentiegroepbijeenkomsten.
Handreiking Uitvoeringsvarianten en Informatiemodel
Vanuit het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1) en het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) wordt
verwezen naar de Handreiking Uitvoeringsvarianten en andersom. Ook is de handleiding
opgenomen op de documentatiepagina’s van de modellen voor iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Waar nodig worden de modellen aangevuld met operationele of technische regels die de
informatie en afspraken uit de handreiking beter duiden. In de referentieprocessen in de
informatiemodellen is ook informatie over de uitvoeringsvarianten opgenomen.
Geactualiseerde handreiking
De handreiking die vandaag is gepubliceerd, vervangt de oorspronkelijke versie van augustus
2015. De tekst van de nieuwe Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw is vooral bijgewerkt
op basis van de actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld ouderbijdrage en jeugd-ggz en DBC. Alle
wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de handreiking vindt u op pagina 21.
Contact
Met vragen of opmerkingen over de handreiking kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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19 juli 2017 – De Stuurgroep iWlz heeft een besluit genomen over de implementatiedatum
van iWlz 2.0.
19 juli 2017 – De Stuurgroep iWlz heeft een besluit genomen over de implementatiedatum
van iWlz 2.0.
De nieuwe release wordt per 1 april 2018 geïmplementeerd via een big bang-scenario. Dat houdt
in dat alle ketenpartijen op één moment overgaan op de nieuwe release. De stuurgroep stemt
hiermee in met het advies dat Zorginstituut Nederland heeft afgegeven na consultatierondes met
ketenpartijen.
Voorbereiding
Implementatie met een big bang vraagt om een goede voorbereiding van de migratieperiode.
Zorginstituut Nederland brengt de komende tijd met ketenpartijen alle migratiestappen in kaart en
werkt dit uit in een draaiboek.
Roadshows
Om alle betrokken ketenpartijen te informeren over de inhoud van de nieuwe release en de
gevolgen die de invoering van iWlz2.0 kan hebben voor de administratieve processen, gaat
Zorginstituut Nederland bijeenkomsten organiseren. Partijen in het iWlz-werkveld worden actief
benaderd en op de hoogte gebracht over deze informatieve roadshows.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of over de implementatie van iWlz 2.0? Neemt u dan contact
op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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21 juli 2017 – In iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 bestaat onduidelijkheid over het opnemen
van lege elementen in het XML-bericht. Een analyse wijst uit dat dit geldt voor nietverplichte elementen type ‘string’ (minOccurs0).
21 juli 2017 – In iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 bestaat onduidelijkheid over het opnemen
van lege elementen in het XML-bericht. Een analyse wijst uit dat dit geldt voor nietverplichte elementen type ‘string’ (minOccurs0).
De bijbehorende xsd geeft voor het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden: ofwel het
element wordt leeg opgenomen, ofwel het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het
XML-bericht. Beide zijn toegestaan.
Deze elementen zijn niet-verplicht en kennen geen enumeratie of patroon:
Bericht
Alle berichten iWlz 1.2 en iWmo/iJw 2.1
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303
WMO/JW303

Element
Voornamen
VorigReferentieNummer
SoftwareLeverancierISVersie
BuitenlandPostcode
Achternaam2
Voorvoegsel1
Voorvoegsel2
HuisNummerToevoeging
ProductCode
Commentaar

Veelgestelde vragen
Over de omgang met lege elementen is een vraag met antwoord opgenomen in de FAQ-set over
het Informatiemodel iStandaarden: Hoe gaat u om met niet-verplichte XML-elementen? Deze
vraag en de bijbehorende antwoorden gelden voor alle iStandaarden.
BER-documentatie bij WMO303 en JW303
In de documentatie JWv2.1_BERu7 en WMOv2.1_BERu6 wordt informatie over lege nietverplichte elementen type string opgenomen. De aanpassingen in de documenten worden uiterlijk
14 augustus verwerkt. Bij alle betreffende elementen wordt deze tekst opgenomen:
(*) Dit niet-verplichte element type ‘string’ kent geen patroon of enumeratie. De xsd geeft voor
het niet vullen van deze elementen twee mogelijkheden:
- het element wordt ‘leeg’ opgenomen in het XML-bericht
- het element wordt in zijn geheel niet opgenomen in het XML-bericht

Oplossing in iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2
In de specificaties van iWlz 2.0 en iWmo en iJw 2.2 is in de xsd opgenomen dat lege nietverplichte elementen type string niet worden opgenomen in het XML-bericht. Deze versies
worden naar verwachting vanaf april 2018 in gebruik genomen.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Werk mee aan moderne gegevensuitwisseling in de langdurige zorg
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24 juli 2017 – De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren.
Hoe doe je dat? Wat is nodig om de cliënt de regie te laten nemen, informatie te bieden die
tijdig, volledig en betrouwbaar is én administratieve lasten te verlagen? Hoe kunnen we de
gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgaanbieder en tussen partijen onderling nog
slimmer inrichten?
24 juli 2017 – De elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moderniseren.
Hoe doe je dat? Wat is nodig om de cliënt de regie te laten nemen, informatie te bieden die
tijdig, volledig en betrouwbaar is én administratieve lasten te verlagen? Hoe kunnen we de
gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgaanbieder en tussen partijen onderling nog
slimmer inrichten?
Daar heb jij, professional of ervaringsdeskundige op het gebied van zorg- en cliëntregistratie, vast
ideeën over! Die ideeën zijn heel waardevol, daarom nodigt het Actieprogramma iWlz je van harte
uit deze op 24 augustus te delen.
Tijdens de workshop wordt uitgelegd wat het Actieprogramma iWlz inhoudt, maak je kennis met
de simulatieomgeving en kun je actief meedenken en feedback geven. Deze feedback wordt
meegenomen in de verdere ontwikkeling van de simulatieomgeving.
Bekijk het videoverslag van de workshop op 13 juli 2017

Doelgroep workshop
Zorg- en cliëntadministrateurs, werkzaam in de langdurige zorg, bij cliëntenorganisaties en
ketenpartijen. Ook cliënten in de langdurige zorg – eventueel met begeleider of mantelzorger –
zijn van harte welkom.
Aanmelden
Het maximaal aantal deelnemers voor deze workshop is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.
Wilt u op de hoogte blijven van het Actieprogramma iWlz en uitgenodigd worden voor een
volgende bijeenkomst? Stuur dan uw naam, functie en organisatie naar
actieprogrammaiwlz@zinl.nl.
Over het Actieprogramma iWlz
Het Actieprogramma iWlz is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars
Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland,
Actiz en VGN. Met het Actieprogramma willen we de informatievoorziening in de Wlz verder
moderniseren, waardoor het mogelijk wordt cliënten meer regie te geven op hun zorginformatie.
Zorginstituut Nederland is sinds januari 2017 uitvoerder van het Actieprogramma iWlz.
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30 augustus 2017 – Voor de tweede keer deze zomer organiseerde Zorginstituut Nederland
een workshop over het Actieprogramma iWlz. Vanuit het hele land kwamen 120
deelnemers, voornamelijk zorgaanbieders, naar Utrecht om kennis te maken met het
programma en om feedback te geven op een model dat een nieuwe manier van informatieuitwisseling in de langdurige zorg simuleert.
30 augustus 2017 – Voor de tweede keer deze zomer organiseerde Zorginstituut Nederland
een workshop over het Actieprogramma iWlz. Vanuit het hele land kwamen 120
deelnemers, voornamelijk zorgaanbieders, naar Utrecht om kennis te maken met het
programma en om feedback te geven op een model dat een nieuwe manier van informatieuitwisseling in de langdurige zorg simuleert.
De bijeenkomst is bedoeld als consultatie van het veld. Het simulatiemodel maakt zichtbaar hoe
we met elkaar kunnen werken als we de gewenste modernisering realiseren. Het is belangrijk om
te toetsen of we op de goede weg zijn. Peter Snaterse – manager iStandaarden van Zorginstituut
Nederland – in zijn welkomstwoord: “U bent samen met de cliënt de belangrijkste partner in het
zorgstelsel. We zijn blij dat u vandaag aanwezig bent om uw kennis met ons te delen en ons input
te geven voor een informatie-uitwisseling die het leveren van zorg optimaal ondersteunt en de
keten op een eenvoudige manier van de juiste informatie voorziet.
Voor het Zorginstituut is het belangrijk dat we ook de cliënt echt aan tafel hebben, samen met u
willen we dat ook realiseren. Daar komen we nog bij u op terug.”
Omdat nog niets in beton gegoten is, staat het de deelnemers vrij om al hun gedachten over de
informatie-uitwisseling te delen. Hoe zouden zij het willen hebben en wat zouden zij weg willen
laten?
Hoofdlijnen: cliënt centraal, netwerkmodel, domeinoverstijgend
Programmamanager Eduard Renger van het Actieprogramma iWlz presenteert de hoofdlijnen van
het programma:
• informatie stroomlijnen voor de cliënt
• overstappen van een estafette- op een netwerkmodel
• soepele domeinovergangen (Wmo/Jw/Wlz/Zvw)
Presentatie simulatieomgeving
In de afgelopen maanden heeft het Actieprogramma iWlz een simulatieomgeving gebouwd. Die
toont in de virtuele praktijk hoe de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg er in de toekomst
uit zou kunnen komen te zien.
Eduard: “Het is een model in ontwikkeling, dat de keten simuleert en ons helpt om een goede
discussie over modernisering te voeren.

We zijn geen systeem aan het bouwen waar u of de cliënt straks op kan inloggen. Het model maakt
zichtbaar wat er mogelijk is als we het inrichten zoals we de informatie-uitwisseling het liefst zien
en aan de hand daarvan kunnen we met elkaar vaststellen wat nodig is om de vernieuwing te
realiseren. De bouwers die vandaag in de zaal aanwezig zijn, verwerken uw inbreng zo mogelijk
meteen in de simulatieomgeving.”
Eduard laat aan de hand van een casus zien hoe in het model het proces van zorgaanvraag tot
zorglevering verloopt. De gedachte achter het model is dat de gegevens slechts één keer worden
opgeslagen, maar vaker worden gebruikt. Elke partij werkt met het eigen systeem, maar put uit
dezelfde bron.Geen beperkingen in de simulatie
De omgeving heeft momenteel de vorm van een website, maar dat is puur functioneel. Eduard:
“Er kunnen nog heel veel dingen sneuvelen. Het gaat erom dat we bedenken wat we zouden
willen: vrijuit, zonder technische, juridische of praktische beperkingen. Pas later gaan we na wat
in de werkelijkheid kan en mag en kunnen we bepalen wat nodig is om dit te realiseren. Dat zal
stap voor stap zijn.”
Uit het publiek komen vragen over crisisopvang, spoedaanvragen, bezwaren, inloggen en
koppeling met de Zvw. Er ontstaat een gesprek over het gebruik van handtekeningen van cliënten
en machtigingen namens de zorgaanbieder, en over de kwestie of álle cliënten wel om kunnen
gaan met een dergelijke online-omgeving.
Soms is direct een oplossing beschikbaar, soms moet nog goed gekeken worden of en hoe iets in
het echt tot uiting moet komen.
Twee workshops
In twee parallelsessies gingen de deelnemers dieper in op de gegevensuitwisseling tussen
zorgaanbieder en cliënt en op administratieve processen. Aan de hand van vragen ontstond een
levendige discussie over verschillen in de soorten zorg. Die zijn ondanks hetzelfde domein soms
groot en vragen om andere informatie.
In het bijzonder vielen op: de wens voor een ‘alarmbel’, de behoefte aan een uitzonderingsknop en
dat de informatie-uitwisseling vooral een domeinoverstijgend overkoepelend geheel moet zijn.
Ter plekke verwerkt in het simulatiemodel
De bouwers van de simulatieomgeving hebben tijdens de bijeenkomst enkele functionaliteiten
toegevoegd die in de workshops naar voren kwamen:
• Bij de behandelingstermijn van een indicatie wordt weergegeven dat het besluit uiterlijk
wordt genomen op een bepaalde datum.
• Cliënten zien een notificatie met de mededeling dat het CIZ een definitief besluit heeft
aangemaakt.
• Cliënten krijgen de mogelijkheid om in hun eigen dossier aan te vinken welke partij al
inzicht krijgt in hun gegevens, nog voordat het indicatiebesluit is genomen
Reacties en eerste indrukken
• ‘De klantvriendelijkheid is goed te zien. De cliënt ziet direct waar gegevens staan.’
• ‘Ik had gehoopt op meer koppeling tussen de diverse domeinen. De scope is nu iWlz. De
simulatie zou verbreed moeten worden naar de hele zorg.’
• ‘Er zijn nog steeds veel schakels in de keten vind ik.’
• ‘Weg met de domeingrenzen!’
• ‘Je moet goed aan de cliënt vragen wat hij wil zien. Het blijft bedacht vanuit een
organisatie.’
• ‘Cliënt moet nog meer in de stuurpositie zitten, nog meer regie krijgen.’
• ‘Ook cliëntadviseurs betrekken!’’
• ‘Als cliënt heb je zó veel transparantie. Inzicht in zorgaanbod is spannend en interessant
voor zorgaanbieders.’
• ‘Zorgkantoren zouden eenduidig moeten werken. En gemeenten ook.’

Najaar: nieuwe bijeenkomsten
Dit najaar worden verspreid in het land informatiebijeenkomsten gehouden over het
Actieprogramma iWlz en ook over de release iWlz 2.0. Was u deze keer verhinderd? In het najaar
is er weer een gelegenheid. Via de nieuwspagina en via Twitter (@istandaarden) blijft u op de
hoogte van het laatste nieuws.
Meer informatie en contact
Op deze pagina leest u meer informatie over het Actieprogramma iWlz. Vragen over het
programma kunt u stellen via actieprogrammaiwlz@zinl.nl.
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8 september 2017 – Afgelopen woensdag organiseerde Zorginstituut Nederland samen met
VNG/KING een ‘special edition’ van het iStandaarden-softwareleveranciersoverleg. Zo’n
tachtig deelnemers gingen aan de slag in vijf workshops.
8 september 2017 – Afgelopen woensdag organiseerde Zorginstituut Nederland samen met
VNG/KING een ‘special edition’ van het iStandaarden-softwareleveranciersoverleg. Zo’n
tachtig deelnemers gingen aan de slag in vijf workshops.
Het iStandaarden-softwareleveranciersoverleg (SLO) is een bijeenkomst voor softwareleveranciers
van gemeenten en zorgaanbieders die softwarepakketten ontwikkelen ter ondersteuning van iWlz,
iWmo, iJw of iPgb.
Ook zijn vertegenwoordigers van VECOZO, het Inlichtingenbureau, Vektis, Zorgverzekeraars
Nederland en brancheorganisaties van de zorgaanbieders aanwezig. In het SLO blijven alle
partijen op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en het werken
met iStandaarden in de langdurige zorg en ondersteuning.
Volle zaal
Dit keer stond een ‘special edition’ op het programma met een plenaire start, vijf workshops en
een lunch. Voor een volle zaal verzorgde Wouter Franke (Zorginstituut Nederland) het
welkomstwoord, lichtte Eduard Renger (Zorginstituut Nederland) het Actieprogramma iWlz toe
en gaf Annemiek Meijburg (KING) een update over het berichtenverkeer ná 12 juni, het moment
van de overgang op iWmo en iJw 2.1.
Vijf workshops
Deelnemers konden kiezen uit de workshops:
• Uitfasering DBC’s: hoe kunnen we voorbereid zijn?
• Scenario’s iPgb: hoe worden mutaties verwerkt en met welke bedrijfsregels?
• StUF-envelop: technische en functionele specificaties onder de loep.
• TiS: Uitleg en toelichting Testvoorziening iStandaarden.
• iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat is de impact op de implementatie van de software voor deze
nieuwe releases?
Reacties van deelnemers
‘Wat een handige tool, nu ik hier meer van weet ga ik het echt in de praktijk gebruiken’ (workshop
TiS).
‘We moeten het samen doen, interactieve programma’s zijn dus zeer nuttig’ (workshop DBC’s).
‘Hier hebben we wat aan, dit helpt ons verder, dit moeten we vaker doen’ (workshop iPgb).
Vervolg
Alle feedback van de deelnemers wordt meegenomen in de ontwikkeling van zowel informatieuitwisseling als de iStandaarden. Daarnaast gaat de organisatie van het SLO aan de hand van
ervaringen van deelnemers na of de werkvorm van de ‘special edition’ voor herhaling vatbaar is in
de toekomst.

Contact
Wilt u meer weten over het SLO? Kijkt u dan op deze pagina of neem contact op via
info@istandaarden.nl.
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15 september 2017 – Vanaf vandaag kunt u de Groene Vink-module gebruiken om een
Groene Vink te behalen voor de iStandaarden-release iPgb 2.0.
15 september 2017 – Vanaf vandaag kunt u de Groene Vink-module gebruiken om een
Groene Vink te behalen voor de iStandaarden-release iPgb 2.0.
Op 14 april 2017 zijn de definitieve specificaties voor de nieuwe releases van iPgb 2.0
gepubliceerd. Om softwareleveranciers zekerheid te bieden dat hun berichten voldoen aan de
nieuwste standaarden, kunnen zij bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.De
Groene Vink-module
Om een Groene Vink voor iPgb 2.0 te krijgen, kunnen leveranciers gebruikmaken van de Groene
Vink-module. Via de module, die Zorginstituut Nederland ontwikkeld heeft, kunnen
softwareleveranciers zelf testberichten uploaden en controleren. De te gebruiken testberichten
moeten aan 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.
Groene Vink voor andere iStandaarden in ontwikkeling
Naast iPgb 2.0 was de Groene Vink-module al beschikbaar voor iWmo 2.1 en iJw 2.1. In de loop
van oktober 2017 wordt inschrijven ook mogelijk voor de Groene Vink voor de iStandaardenreleases iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Voor de nieuwe iWmo- en iJw-standaard geldt dat de Groene Vink per uitvoeringsvariant wordt
uitgegeven: alle berichten die voorkomen in een uitvoeringsvariant worden getest aan de hand van
door het Zorginstituut ontwikkelde scenario’s.
Aanmelding
Om toegang te krijgen tot de Groene Vink-module is het noodzakelijk dat u beschikt over een
iStandaarden-account. Dit kunt u aanvragen via het registratieformulier van de Beheermodule.
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
over de Groene Vink-module.
Planning
• Opening inschrijving Groene Vink iPgb 2.0: september 2017
• Opening inschrijving Groene Vink iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2: oktober 2017
• Sluiting inschrijving: 31 januari 2018
• Sluiting aanlevering testberichten: 28 februari 2018
• Uitreiking Groene Vink: maart 2018
Deelnemersoverzicht Groene Vink
Op de Groene Vink-overzichtspagina vindt u een link naar het overzicht met softwareleveranciers
die zich hebben aangemeld voor de Groene Vink, voor welke release of releases en of zij die
behaald hebben.

Titel: iWlz on the move: zeven informatieve bijeenkomsten door het hele land
Publicatie: 2017-09-21
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-move-komt-eraan
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Banner%20iWlz%20on%20the%20move.jpg
21 september 2017 – Van eind oktober tot eind november organiseert Zorginstituut
Nederland iWlz on the move: zeven bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release
iWlz 2.0 centraal en ’s middags volgt een update over het Actieprogramma iWlz. U kunt
zich vanaf vandaag aanmelden.
21 september 2017 – Van eind oktober tot eind november organiseert Zorginstituut
Nederland iWlz on the move: zeven bijeenkomsten over iWlz. ‘s Ochtends staat de release
iWlz 2.0 centraal en ’s middags volgt een update over het Actieprogramma iWlz. U kunt
zich vanaf vandaag aanmelden.
Professionals in de langdurige zorg werken dagelijks samen aan soepel berichtenverkeer en, op
langere termijn, aan de modernisering van de gegevensuitwisseling. Uiteindelijk kunnen we
daardoor meer maatwerk leveren, cliënten beter informeren en de administratieve lasten verlagen.
In de iWlz on the move-bijeenkomsten gaan we in op de recente ontwikkelingen en beantwoorden
we vragen over de release iWlz 2.0 – de opvolger van iWlz 1.2 – die per 1 april 2018 van kracht
wordt. Ook geven we informatie over het Actieprogramma iWlz. iWlz on the move voorziet u van
actuele en belangrijke informatie om uw organisatie optimaal voor te bereiden op deze major
release.
Doelgroep
De informatiesessies van iWlz on the move zijn bedoeld voor medewerkers, leidinggevenden en
beleidsmakers van zorgaanbieders en zorgkantoren, die zich bezighouden met zorgadministratie
en administratieve processen in relatie tot het iWlz-berichtenverkeer.
Aanmelden
Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor een van de zeven bijeenkomsten. Daar vindt u ook
een gedetailleerde beschrijving van het programma van iWlz on the move. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden, wel is aanmelding noodzakelijk.
iWlz on the move: datum en locatie
• donderdag 19 oktober, Van der Valk Hotel Haarlem
• maandag 23 oktober, Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp
• woensdag 25 oktober, Van der Valk Hotel Houten-Utrecht
• woensdag 1 november, Van der Valk Hotel Zwolle
• donderdag 2 november, Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
• woensdag 22 november, Van der Valk Hotel Eindhoven
• donderdag 23 november, Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
Programma
Elke bijeenkomst van iWlz on the move heeft hetzelfde ochtend- en middagprogramma.
Deelnemers kunnen de hele bijeenkomst – inclusief lunch – bijwonen of kiezen voor een van de
dagdelen. In februari 2018 volgt opnieuw een reeks iWlz on the move-bijeenkomsten.
Bij het middagprogramma, waarin de deelnemers een update krijgen over het Actieprogramma
iWlz, zijn ook adviseurs en softwareleveranciers welkom. Zij ontvangen een separate uitnodiging.

Meer informatie
Al uw vragen over iWlz on the move kunt u stellen via info@istandaarden.nl. Over iWlz 2.0 leest
u meer op de ontwikkelpagina van iWlz 2.0, het Actieprogramma iWlz lichten we toe in deze
rubriek.
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29 september 2017 – Gisteren heeft Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie
van VWS, het eerste juridische certificaat ontvangen voor Mijn Zorg Log, één van de
innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut
Nederland betrokken is.
29 september 2017 – Gisteren heeft Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie
van VWS, het eerste juridische certificaat ontvangen voor Mijn Zorg Log, één van de
innovaties in digitale informatie-uitwisseling voor de langdurige zorg waarbij Zorginstituut
Nederland betrokken is.
Met de uitreiking van het certificaat is de eerste werkende én juridisch gecertificeerde
blockchaintoepassing in de zorg een feit.
Advocatenkantoor Pels Rijcken, dat de blockchain juridisch heeft getoetst, reikte het certificaat uit
aan Erik Gerritsen tijdens de Blockchain Future of Trust Summit 2017 in de Ridderzaal in Den
Haag.
De Nederlandse blockchainspecialist Ledger Leopard heeft Mijn Zorg Log in opdracht van
Zorginstituut Nederland ontwikkeld. Peter Snaterse van het Zorginstituut is verheugd met de
gecertificeerde blockchaintoepassing.
Peter: “Van blockchain wordt gezegd dat het de grootste technologische innovatie is sinds de
komst van internet. Vanuit het Zorginstituut wilden we weten: is dit echt zo? Wat zou een nieuwe
technologie als blockchain kunnen betekenen voor de zorg? En welke gevolgen heeft dit voor
eerder gemaakte afspraken en uitgangspunten voor gegevensuitwisseling in de zorg?”
“Met het bouwen van Mijn Zorg Log – een blockchainoplossing aan de hand van de praktijkcasus
van Appie, een fictieve burger met een zorgvraag – hebben we ontdekt dat blockchain de wereld
op zijn kop kan zetten. Administratieve processen zijn efficiënter in te richten en de burger krijgt
echt regie over zijn eigen zorggegevens. Blockchain geeft de mogelijkheid om de burger nog meer
centraal te stellen’,
Jeroen van Megchelen, ceo van Ledger Leopard: “Wij zijn ontzettend blij met het juridische
certificaat voor Mijn Zorg Log. In de afgelopen twee jaar hebben we als start-up hard gewerkt aan
het ontwikkelen van blockchainoplossingen die echt werken. Daarbij hebben we direct veel
aandacht besteed aan het laten certificeren en erkennen van onze aanpak. Het certificaat voor de
oplossing die we ontwikkelden in opdracht van het Zorginstituut is daarmee een belangrijke
mijlpaal.
Mijn Zorg Log is baanbrekend op het gebied van privacy. Het vergt een uiterst zorgvuldig proces
om kwetsbare cliëntinformatie in een blockchain te brengen. Om tot de certificering te komen,
hebben Ledger Leopard en het Zorginstituut samen met Pels Rijcken tientallen juridische eisen in
kaart gebracht. Die zijn direct vertaald in het platform waarop Mijn Zorg Log is gebouwd. Door
de inzet van zowel juridische als technische expertise en door goed naar elkaar te luisteren, bleef
het karakter van de blockchain intact.

Mijn Zorg Log voldoet aan vigerende wet- en regelgeving en is voor zover bekend de eerste
blockchain in Nederland die juridisch is getoetst. De belangrijkste juridische
blockchainbevindingen van Pels Rijcken zijn na te lezen in een whitepaper voor juristen.

Enthousiast over blockchain voor de zorg en Mijn Zorg Log?
U kunt nog stemmen voor de Computable Awards.
'Blockchain in de zorg: Mijn Zorg Log' is genomineerd als ICT-project van het jaar in de zorg.
Om blockchain in de zorg op de kaart te zetten, is uw stem van harte welkom. U kunt nog
stemmen op Mijn Zorg Log tot en met 8 oktober 2017.
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2 oktober 2017 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties gepubliceerd van alle
iStandaarden-releases voor 2018. De bevindingen die in de periode na 3 juli 2017 zijn
gedaan, zijn verwerkt het Informatiemodel iStandaarden. In dit bericht leest u over de
gewijzigde documentatie in het model en per release.
2 oktober 2017 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties
gepubliceerd van alle iStandaarden-releases voor 2018. De bevindingen die in de periode ná
3 juli 2017 zijn gedaan, zijn verwerkt het Informatiemodel iStandaarden. In dit bericht leest
u over de gewijzigde documentatie in het model en per release.
In de periode juli tot september zijn bevindingen gedaan op de specificaties van 3 juli 2017. De
bevindingen hebben geleid tot bijgewerkte specificaties, zoals ze vandaag zijn gepubliceerd.

Documentatie in het Informatiemodel iStandaarden
In het Informatiemodel iStandaarden is deze documentatie per vandaag gewijzigd:
Specificaties
De aanpassingen hebben in een aantal gevallen nieuwe XSD’s tot gevolg:
• iWmo/iJw 2.2: nieuwe XSD’s voor WMO303, JW303, WMO304, JW304
• iWlz 2.0: nieuwe XSD’s voor alle berichten waar ‘ToewijzingPercentage’ inzit, in verband
met een nieuw pattern daarop.
XSLT’s
De XSLT’s voor iWlz 2.0 zijn vanaf vandaag beschikbaar. De XSLT’s voor iWmo en iJw 2.2
komen uiterlijk 15 oktober beschikbaar.
Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die zijn binnengekomen op de definitieve
specificaties van 3 juli 2017. Sommige bevindingen staan op ‘toekomstig’. Dat betekent dat de
bevinding wordt meegenomen in de voorbereiding op de release ná 2018.
Mutatieoverzicht
Het mutatieoverzicht geeft weer welke mutaties hebben plaatsgevonden ten opzichte van de
lopende release. Het mutatieoverzicht is aangepast naar aanleiding van de bevindingen.
Casuïstiek
Er is nieuwe casuïstiek opgemaakt om een totaalbeeld te geven van de actuele processen die het
berichtenverkeer ondersteunt.

iWlz 2.0
Per 1 april 2018 wordt de nieuwe release met een big bang-scenario in gebruik genomen. Deze
nieuwe release staat in het teken van ‘meer maatwerk voor de cliënt en verlaging van de
administratieve lasten’.

Om zorgaanbieders te informeren over de consequenties die deze release met zich mee kan
brengen voor hun administratieve processen, organiseert Zorginstituut
Nederland iWlz on the move. Meer over deze zeven informatieve regiobijeenkomsten en de
inschrijfmogelijkheden leest u in dit nieuwsbericht.

iWmo en iJw 2.2
Interne bevindingen
Naast de bevindingen van externe partijen heeft ook Zorginstituut Nederland, samen met
programma i-Sociaal Domein en Vektis, een aantal bevindingen gedaan. Deze interne bevindingen
passen binnen de kwaliteitsrelease.
Verduidelijking OP266
Naar aanleiding van onduidelijkheid in de lopende release over aspecifiek toewijzen en
meervoudig factureren, is OP266 verduidelijkt. Dit kan consequenties hebben voor de primaire
processen van toewijzen en factureren. In de notitie 'aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren'
(zie Meer informatie) wordt de verduidelijking van OP266 omschreven en toegelicht met
voorbeeldsituaties. De functionele uitwerking is hierop aangepast.
Handreiking uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet
In het Informatiemodel iStandaarden Wmo (iWmo 2.2) en het
Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.2) zijn de referentieprocessen aangevuld. Onder de procesplaten
bij beoordelen, toeleiden, leveren en financiering is informatie opgenomen die afkomstig is uit
de Handreiking uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet. Zo is de handreiking, die sinds juli 2017
onderdeel uitmaakt van iWmo en iJw, verder geïntegreerd in het informatiemodel. Van de
handreiking is een nieuwe versie beschikbaar, zie dit nieuwsbericht.
Waar vindt u de documentatie?
Alle documentatie die hoort bij de publicatie van de definitieve specificaties is te vinden op
de pagina ‘Overzicht documentatie’ die vanuit elke release in
het Informatiemodel iStandaarden bereikbaar is. Daarnaast is de documentatie te vinden op de
ontwikkelpagina’s per release en in de iBieb.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 of de documentatie?
Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797
89 48.
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2 oktober 2017 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren programma i-Sociaal
Domein (i-SD) en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor
de Wmo en voor de Jeugdwet.
2 oktober 2017 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren programma i-Sociaal
Domein (i-SD) en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst
voor de Wmo en voor de Jeugdwet.
Beide standaardproductcodelijsten zijn aangevuld met nieuwe productcodes naar aanleiding van
binnengekomen suggesties. De nieuwe codes gaan per 1 januari 2018 in. Productcodes zijn
releaseonafhankelijk en hebben een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en
iJw.
Suggesties uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 1 september 2017 suggesties doen voor aanvullingen op de
standaardproductcodelijsten. Alle suggesties hadden betrekking op de standaardproductcodelijst
Jeugdwet (JZ21) en zijn besproken door een redactieraad van beleidsmedewerkers van Jeugdzorg
Nederland, GGZ Nederland en de VNG.
Daarnaast is een aanpassing doorgevoerd in de codes die horen bij het landelijk raamcontract voor
ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten. Dit op verzoek van de betrokken aanbieders en de
VNG. De redactieraad werd geadviseerd door Zorginstituut Nederland en technisch voorgezeten
door programma i-Sociaal Domein.
Verslag met argumentatie
Bij de publicatie van de bijgewerkte standaardproductcodelijsten hoort het verslag waarin alle
binnengekomen suggesties staan vermeld, welke suggesties de redactieraad heeft gehonoreerd en
waarom. Het verslag vindt u onder 'Meer informatie'.
Productcodelijst Wmo
De enige verandering in de standaardproductcodelijst Wmo (WMO021) is de omschrijving van
twee codes in de categorie 02 ‘Begeleiding’. De omschrijving van ‘beantwoording korte
begeleidingsvragen’ verandert in ‘dovenmaatschappelijkwerk’. De verwijzing naar de CAK-codes
bij deze producten is verwijderd. Zie voor uitgebreide toelichting het verslag bij de
standaardproductcodelijsten.
Productcodelijst Jeugdwet
Eerder dit jaar is de standaardproductcodelijst Jeugdwet aangevuld met een categorie en
productcodes voor jeugd-ggz (categorie 54). De lijst die vandaag is gepubliceerd bevat een aantal
toevoegingen voor zorg in de Jeugdwet. Zie het verslag voor meer toelichting.
Bijsluiter
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het
document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet oktober 2018 op de website
van i-Sociaal Domein.
Wat betekenen de wijzigingen voor gemeenten?
Als u als gemeente nieuwe inkoopcontracten sluit of wilt overstappen op standaardproductcodes,

gebruik dan de nieuwe standaardproductcodelijsten om te weten welke codes in 2018 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 betekenen de wijzigingen voor zorgaanbieders?
Zolang de afspraken tussen u en de gemeente niet wijzigen, verandert er niets. Als zorgaanbieder
spreekt u met de gemeente productcodes af als u in het inkooptraject contractafspraken maakt.
Protocol: omgaan met wijzigingen in productcodes
Samen met i-SD 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 'Omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatieuitwisseling in iWmo en iJw' heet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten om de
administratieve lasten tot een minimum te beperken. U kunt het protocol downloaden onder 'Meer
informatie'.
Waar vindt u de lijsten?
Behalve als download bij dit bericht zijn de standaardproductcodelijsten opgenomen op de
pagina Productcodelijst Wmo en Productcodelijst Jeugdwet.
Contact
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met
Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.
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2 oktober 2017 – In dit laatste bericht van deze maandag geven we een overzicht van alle
vier de nieuwsberichten van vandaag, inclusief de samenhang.
2 oktober 2017 – In dit laatste bericht van deze maandag geven we een overzicht
van alle vier de nieuwsberichten van vandaag, inclusief de samenhang.
1 Bijgewerkte specificaties iStandaarden
Voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn bijgewerkte specificaties gepubliceerd. De specificaties
zijn verwerkt in nieuwe versies van het Informatiemodel iStandaarden en bevatten nu
ook casuïstiek. Bij de bijgewerkte specificaties is per release ook een bevindingen- en
mutatieoverzicht gepubliceerd.
Alle informatie over de bijgewerkte specificaties en bijbehorende documentatie vindt u in
het nieuwsbericht Bijgewerkte specificaties van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd.
2 Implementatiestrategie bij iStandaarden
Bij de specificaties hoort ook een implementatiestrategie. Zie het nieuwsbericht iWmo 2.2 en iJw
2.2: eerste berichtgeving over implementatiestrategie voor de eerste contouren van de
strategie. Wilt u meer weten over de implementatie van iWlz 2.0, lees dan het nieuwsbericht van
21 september: iWlz on the move: zeven informatieve bijeenkomsten door het hele land.
3 Bijgewerkte standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet
Per vandaag is een nieuwe publicatie van de standaardproductcodelijst Wmo en de
standaardproductcodelijst Jeugdwet beschikbaar. De jaarlijkse onderhoudscyclus wordt daarmee
afgesloten.
De nieuwe codes gaan per 1 januari 2018 in. Productcodes zijn release-onafhankelijk en hebben
een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw. Zie voor meer informatie het
nieuwsbericht Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2018 beschikbaar.
4 Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw
Sinds juli 2017 is de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw integraal onderdeel van de
iStandaarden iWmo en iJw. Tegelijkertijd met de bijgewerkte
specificaties van iWmo 2.2 en iJw 2.2 is ook de pdf van de handreiking bijgewerkt. Zie
voor uitgebreide toelichting Nieuwe versie Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw
beschikbaar.
Vragen en contact
Hebt u vragen over een of meer van de onderwerpen die vandaag zijn gepubliceerd? Neemt u dan
contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of bel (020) 797 89 48.
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2 oktober 2017 – Programma i-Sociaal Domein, ISD Regie en Zorginstituut Nederland
voorzien u in dit bericht van de eerste informatie over de implementatie van iWmo 2.2 en
iJw 2.2. De implementatiedatum is 1 april 2018.
2 oktober 2017 – Programma i-Sociaal Domein, ISD Regie en Zorginstituut Nederland
voorzien u in dit bericht van de eerste informatie over de implementatie van iWmo 2.2 en
iJw 2.2. De implementatiedatum is 1 april 2018.
Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft eerder de nadrukkelijke wens geuit om de implementatie van
de nieuwe versie van de standaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2 te laten plaatsvinden op 1 april 2018.
Programma i-Sociaal Domein, ISD Regie en Zorginstituut Nederland hebben in overleg gekozen
voor een implementatiestrategie die hetzelfde is als de overgang naar iWmo 2.1 en iJw 2.1.
Daarin wordt extra aandacht geschonken aan de lessons learned vanuit de vorige implementatie,
zoals de omgang met gebroken berichtparen.
Wat betekent dit voor aanbieders en gemeenten?
Na een big bang-overgang op 1 april 2018 kunnen aanbieders en gemeenten werken met de
nieuwe standaard. iWmo 2.2 en iJw 2.2 bevatten kwalitatieve verbeteringen waarmee de primaire
processen beter kunnen worden ondersteund.
Jeugd-ggz
Voor gemeenten en aanbieders die gebruikmaken van de mogelijkheid om later in 2018 in te
stappen op het berichtenverkeer (april of juli 2018) wordt een protocol opgesteld. In dit protocol
wordt rekening gehouden met de implementatiestrategie van iWmo en iJw 2.2.
Specificaties als basis
De bijgewerkte specificaties zoals gepubliceerd op 2 oktober 2017 vormen de basis voor de
implementatie van iWmo en iJw 2.2. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over de
publicatie van de bijgewerkte specificaties.
Samenvatting implementatiestrategie
• 1 april 2018: implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2.
• Overgang via big bang-scenario.
• Migratiedraaiboek rondom overgang komt beschikbaar.
• De ondersteunende producten Groene Vink, Validatiemodule en
Testvoorziening iStandaarden (TiS) levert Zorginstituut Nederland uiterlijk 15 oktober op.
• De ketentestomgeving (KTO) wordt door de infrastructuurpartijen opgeleverd.
Details hierover worden later bekendgemaakt.
• Er komt een noodvoorziening beschikbaar.

Vragen en contact
Hebt u vragen over de implementatiestrategie iWmo en iJw 2.2? Neemt u dan contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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2 oktober 2017 – Vandaag is een bijgewerkte versie van de Handreiking
Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw gepubliceerd. Sinds juli 2017 is de handreiking integraal
onderdeel van iWmo en iJw. De belangrijkste wijziging is dat het document alleen nog
onderwerpen bevat die daadwerkelijk deel uitmaken van iWmo en iJw.
2 oktober 2017 – Vandaag is een bijgewerkte versie van de Handreiking
Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw gepubliceerd. Sinds juli 2017 is de handreiking integraal
onderdeel van iWmo en iJw. De belangrijkste wijziging is dat het document alleen nog
onderwerpen bevat die daadwerkelijk deel uitmaken van iWmo en iJw.
In het mutatieoverzicht achterin de handreiking staan alle wijzigingen ten opzichte van de vorige
versie (d.d. 3 juli 2017) beschreven. Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:
• Gegevensaanlevering aan derden
Onderwerpen over de aanlevering aan het CAK en het CBS zijn uit de handreiking
verwijderd.
• Toegang
Aan de tekst over ‘Toegang’ is informatie toegevoegd over de toegang naar jeugdhulp
vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen.
• Aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren
Er is op een aantal plekken nadrukkelijker vermeld dat een toewijzing op
productcategorie plaats kan vinden, waarna in de factuur of declaratie nader wordt
gespecificeerd naar één of meer dan één product(en). De toewijzing zet de kaders voor de
facturatie.
Stabiele versie
De verwachting is dat deze versie van de handreiking voorlopig ongewijzigd blijft. De handreiking
is nu goed verwerkt in de informatiemodellen Wmo en Jeugdwet en de inhoud van het document
is actueel.
Eventuele voorstellen voor tekstuele of inhoudelijke wijzigingen kunnen worden besproken in de
functionele referentiegroepen. Die bijeenkomsten vinden in het voorjaar van 2018
plaats in voorbereiding op nieuwe versies van iWmo en iJw.
Meer informatie en contact
Hebt u vragen over de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw? Neemt u dan contact op
met het Beheerteam iStandaarden: info@istandaarden.nl.
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12 oktober 2017 – De aankomende Denktank IZO op dinsdag 28 november staat in het
teken van ‘De stem van de klant’. Reserveer de datum alvast in uw agenda. Op deze
Denktank draait het om de vraag hoe je burgers het beste kunt betrekken bij innovaties in
de zorg en ondersteuning.
12 oktober 2017 – De aankomende Denktank IZO op dinsdag 28 november staat in het
teken van ‘De stem van de klant’. Reserveer de datum alvast in uw agenda. Op deze
Denktank draait het om de vraag hoe je burgers het beste kunt betrekken bij innovaties in
de zorg en ondersteuning.
Net als voorgaande Denktanks gaan we actief met elkaar aan de slag om van elkaar te leren en af
te stemmen. Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,
verzorgt de inleiding. Naast het plenaire programma zijn er vier workshops, verdeeld over twee
rondes.
Samen met burgers de informatievoorziening in zorg en ondersteuning innoveren
Patiënten en cliënten willen best graag meedenken over de dienstverlening van zorgaanbieders en
ondersteuners. Maar hen betrekken bij zaken als beleidsontwikkeling, informatievoorziening en
gegevensuitwisseling is een stuk lastiger.
Lastig betekent niet ‘onmogelijk’. Op de Denktank IZO dagen we de deelnemers uit om aan de
slag te gaan met het betrekken van burgers bij uw innovaties in informatievoorziening. Visies,
praktijkvoorbeelden en concrete tips stimuleren u als deelnemer om samen met collega’s na te
denken en te overleggen om ook in uw eigen organisatie burgers te betrekken.
Voor frisse ideeën op de Denktank IZO stellen wij deelname van jong talent aan deze IZOactiviteit bijzonder op prijs.
Denktank IZO
Datum: dinsdag 28 november 2017
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Locatie: Corpus Congress Centre Oegstgeest
Uitnodiging en programma
Binnenkort staat het complete programma op deze pagina. Verzeker uzelf nu van een eerste keus
uit de workshops door via die pagina uw e-mailadres aan te melden. U ontvangt de uitnodiging
voor de Denktank IZO dan met voorrang.
Meer informatie en contact
Wilt u meer weten over de Denktank IZO? Kijkt u dan op istandaarden.nl/izo/denktank, waar u
ook verslagen van de eerdere bijeenkomsten kunt inzien. Via infoizo@zinl.nl beantwoorden we al
uw vragen over de Denktank.
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16 oktober 2017 – In april van dit jaar is een aantal wijzigingen in iJw 2.1 gepubliceerd die
de beëindiging van DBC-systematiek en het JW321-bericht ondersteunen. Sinds 1 oktober
2017 zijn deze wijzigingen van kracht.
16 oktober 2017 – In april van dit jaar is een aantal wijzigingen in iJw 2.1 gepubliceerd die
de beëindiging van DBC-systematiek en het JW321-bericht ondersteunen. Sinds 1 oktober
2017 zijn deze wijzigingen van kracht.
Daarmee is het nu mogelijk om de beëindiging van de DBC-systematiek administratief te regelen.
Leidend daarbij is het document ‘Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en
JW321-bericht per 1 januari 2018’.
Zie ook het nieuwsbericht van 3 april 2017: Wijzigingen iJw 2.1 en standaardproductcodelijst
door beëindigen DBC-systematiek.
Wat is er mogelijk in iJw per 1 oktober 2017?
Vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om in het berichtenverkeer op te nemen:
• Productcategorieën 54 en 55
Er zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd aan de standaardproductcodelijst Jeugdwet.
Deze categorieën, categorie 54 (jeugd-ggz) en categorie 55 (landelijk ingekochte zorg), zijn
sinds 1 oktober 2017 functioneel van kracht.
• Code 10 ‘Reden wijziging toewijzing’
In het toewijzingbericht (JW301) is code 10 ‘overgang naar nieuwe
bekostigingssystematiek’
toegevoegd aan de codelijst ‘reden wijziging toewijzing’. Met deze code kan de reden van
de wijziging van de toewijzing, met einddatum 31 december 2017, worden aangeduid.
De wijzigingen zijn verwerkt in de XSD’s van iJw 2.1, die per 1 oktober operationeel in werking
zijn getreden.
Vragen en contact
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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16 oktober 2017 – In de documentatie bij Vektis zijn twee codes toegevoegd aan de codelijst
Afsluitreden. De lijst wordt gebruikt in het bericht JW321, dat wordt gebruikt voor
facturatie van gespecialiseerde ggz (volgens de DBC-systematiek) als basis-ggz-zorg.
16 oktober 2017 – In de documentatie bij Vektis zijn twee codes toegevoegd aan de codelijst
Afsluitreden. De lijst wordt gebruikt in het bericht JW321, dat wordt gebruikt voor
facturatie van gespecialiseerde ggz (volgens de DBC-systematiek) als basis-ggz-zorg.
De codes in de codelijst Afsluitreden zijn toegevoegd om in het berichtenverkeer te kunnen
aangeven dat de reden van afsluiting te maken heeft met de beëindiging van de DBC-systematiek
en het JW321-bericht.
Hiermee wordt het hard afsluiten van zorgtrajecten volgens het ‘Protocol beëindiging DBCbekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018’ ondersteund. U kunt het
protocol downloaden onder ‘Meer informatie’.
Van DBC en JW321 naar uitvoeringsvariant en JW303
Voor de zorg die tot en met 31 december 2017 wordt geleverd kunnen de JW321/JW322(retour)berichten nog gedurende geheel 2018 worden gebruikt. De zorg of ondersteuning die
wordt geleverd ná 31 december 2017 kan niet meer worden gefactureerd met de JW321. De jeugdggz na 31-12-2017 dient via de JW303 te worden gefactureerd.
Code 40 en code 50 toegevoegd
In het facturatiebericht JW321 moet een afsluitreden worden meegegeven. Aan de codelijst
‘Afsluitreden’ zijn twee codes toegevoegd:
Code Omschrijving
Van toepassing op
40
Afsluiten vanwege beëindiging JW321-berichtenverkeer
Basis-ggz
50
Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz Gespecialiseerde ggz
Documentatie op portaal Vektis
Code 40 en code 50 zijn toegevoegd aan codelijst AFSLUITREDEN (COD874-DBCO) bij Vektis.
De bijgewerkte codelijst is gepubliceerd op 4 oktober 2017. De codelijst is te vinden op het
portaal van Vektis.
Gebruiken vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de codes worden gebruikt in het berichtenverkeer tussen gemeenten
en aanbieders. Van gebruikers van de standaard wordt gevraagd de nieuwe codes voor 1 januari te
implementeren.
Vragen en contact
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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20 oktober 2017 – Per vandaag kunt u alle modules en producten gebruiken die horen bij de
nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw. In dit nieuwsbericht leest u per release over de
beschikbare ondersteuning. In het bijzonder schenken we aandacht aan de Groene Vinkmodule.
20 oktober 2017 – Per vandaag kunt u alle modules en producten gebruiken die horen bij de
nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw. In dit nieuwsbericht leest u per release over de
beschikbare ondersteuning. In het bijzonder schenken we aandacht aan de Groene Vinkmodule.
Op maandag 2 oktober 2017 zijn de bijgewerkte specificaties voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2
gepubliceerd, de nieuwe iStandaarden-releases die in 2018 van kracht worden. Om
softwareleveranciers zekerheid en ondersteuning te bieden, heeft Zorginstituut Nederland een
aantal modules en producten in het leven geroepen.

iWlz 2.0
Voor iWlz 2.0 is op 2 oktober veel ondersteuning gepubliceerd, zie het overzicht met
documentatie in het Informatiemodel Wlz (iWlz 2.0). De Groene Vink-module en de
Testvoorziening iStandaarden (TiS) kunt u beide met ingang van vandaag gebruiken voor iWlz
2.0.

iWmo 2.2 en iJw 2.2
De XSLT’s voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn beschikbaar. Deze XSLT’s zijn leidend voor de
Validatiemodule, Groene Vink-module en de Testvoorziening iStandaarden (TiS). Met de
publicatie van de voorbeeldberichten voor zowel iWmo 2.2 en iJw 2.2 is de ondersteuning
compleet.
> Bekijk alle informatie van iWmo 2.2 in het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.2)
> Bekijk alle informatie van iJw 2.2 in het Informatiemodel Jw (iJw 2.2)

Groene Vink-module
De Groene Vink-module biedt softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders de mogelijkheid
om zelf testberichten te uploaden en controleren. In modulehandleidingen staan de voorwaarden
waaraan de testberichten moeten voldoen.
De module werkt met casuïstiek waarmee softwareleveranciers de primaire processen als
toewijzen, factureren en leveren testen. De casuïstiek heeft de vorm van scenario’s, die in de
handleidingen bij de Groene Vink-module opgenomen zijn.
Om op specifieke cases en functionele wijzigingen van elk van de nieuwe releases te kunnen
testen, hebben iWlz 2.0, iWmo 2.2, iJw 2.2 en ook iPgb 2.0 een eigen handleiding.

Aanmelding Groene Vink-module
Om de Groene Vink-module te gebruiken, moet u zich registreren. Om toegang te krijgen tot de
module hebt u een iStandaarden-account nodig. 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. Als u aangeeft dat u deel wilt nemen aan de Groene Vink,
dan kent de Servicedesk u rechten toe voor de Groene Vink-module.
Als u bent ingelogd, kunt u de handleidingen bij de Groene Vink-module gebruiken.
Planning Groene Vink
Inschrijven voor de Groene Vink-module voor iWlz 2.0, iWm0 2.2 en iJw 2.2 kan tot 31 januari
2018. De laatste testberichten dienen op 28 februari 2018 te zijn aangeleverd. In maart 2018 vindt
de Groene Vink-uitreiking plaats.
Voor alle iStandaarden
Sinds 15 september werkt de Groene Vink-module al voor iPgb 2.0 en per vandaag dus voor alle
iStandaarden. Het is nog mogelijk om een Groene Vink te behalen voor de 2017-releases iWlz
1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. Neem daarvoor contact op met de Servicedesk.
Vragen en contact
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Meer over de Groene Vink voor
iStandaarden leest u op deze pagina.

Titel: Onderhoud: sommige modules zijn vrijdag 25 oktober tijdelijk niet bereikbaar
Publicatie: 2017-10-24
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/onderhoud-sommige-modules-zijn-vrijdag-25oktober-tijdelijk-niet-bereikbaar
Afbeeldingen:
• https://www.istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Foto%20bij%20nieuwsbericht%20251019.png
24 oktober 2019 – Een aantal modules op istandaarden.nl voor softwareleveranciers en
gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer is op 25 oktober tijdelijk niet bereikbaar.
Dit komt door een migratie.
24 oktober 2019 – Een aantal modules op istandaarden.nl voor softwareleveranciers en
gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer is op 25 oktober tijdelijk niet bereikbaar.
Dit komt door een migratie.
De omgeving waarop de modules ‘draaien’, verandert op deze vrijdag. Om de omzetting zo kort
mogelijk te laten duren, is ervoor gekozen om de migratie overdag uit te voeren. Dat geeft de
mogelijkheid om eventuele problemen direct op te lossen.

Planning: van 9.30 tot 16.30 uur

Op vrijdag 25 oktober begint de migratie om 9.30 uur. Vanaf dat moment zijn alle modules die we
aanbieden, met uitzondering van de Decentrale Validatiemodule, tijdelijk niet beschikbaar. Naar
verwachting is de migratie afgerond rond 16.00 uur.
Decentrale Validatiemodule blijft beschikbaar
De Decentrale Validatiemodule werkt al via een ander systeem, daarom kunt u deze module
tijdens de omzetting gewoon gebruiken. De migratie van vrijdag heeft dus geen invloed op de
Decentrale Validatiemodule.
Contact
Ervaart u dat modules buiten de onderhoudsperiode nog steeds niet beschikbaar zijn? Neemt u
dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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31 oktober 2017 – Unit4 Business Software is de eerste softwareleverancier die een Groene
Vink heeft behaald voor de iStandaarden-releases van 2018: voor iWmo 2.2 en voor iJw 2.2.
Adapcare sleepte de eerste Groene Vink voor iWlz 2.0 in de wacht.
31 oktober 2017 – Unit4 Business Software is de eerste softwareleverancier die een Groene
Vink heeft behaald voor de iStandaarden-releases van 2018: voor iWmo 2.2 en voor iJw 2.2.
Adapcare sleepte de eerste Groene Vink voor iWlz 2.0 in de wacht.
Ook Unit4 heeft de Groene Vink voor iWlz 2.0 inmiddels binnengehaald. Daarbij moesten zij
Adapcare voor laten gaan: met hun softwarepakket Pluriform Zorg 2017.2 tekenden zij op 26
oktober voor de eerste Groene Vink voor iWlz 2.0.
Unit4 Business Software heeft met hun software Unit4 Cura 10.02.06 op 24 oktober 2017 de
eerste Groene Vink behaald voor iWmo 2.2. Twee dagen later volgde de Groene Vink voor iJw
2.2. In 2014 had het bedrijf eveneens de primeur, toen met de Groene Vink voor iWmo 1.0.
Olav van de Reijken, General Manager Healthcare bij Unit4: "Het is zeer mooi om te zien dat we
nu al klaar zijn voor de nieuwe zorgwetgeving van volgend jaar."
In 2018 gaat het iWlz, iWmo-, iJw, en iPgb-berichtenverkeer daadwerkelijk over op de nieuwe
iStandaarden-releases.
De Groene Vink geeft zekerheid
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.
Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in
orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders en overige ketenpartijen,
kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Jamie van Dijk, softwaretester bij Unit4: "We konden vanaf maandag 23 oktober onze casussen
via de module van de Groene Vink indienen om te controleren of we aan de iStandaarden
voldoen. Binnen enkele dagen hebben we alle casussen erdoorheen gekregen. Daar zijn we
bijzonder trots op."
Als eerste de Groene Vink voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 en daarom twee taarten voor Unit4 (foto).
Softwareleverancier Adapcare tekende voor de taart voor iWlz 2.0.
Drie uitvoeringsvarianten
Dit jaar wordt de Groene Vink uitgereikt voor iWlz 2.0, iWmo 2.2, iJw 2.2 en iPgb 2.0. Bij de
Groene Vinken voor iWmo en iJw zijn de uitvoeringsvarianten ‘inspanningsgericht’,
‘outputgericht’ en ‘taakgericht’ leidend. Bij de Groene Vinken voor iPgb is het domein leidend. In
de Groene Vink-module heeft Unit4 alle drie de varianten met goed gevolg afgerond voor zowel
iWmo 2.2, iJw 2.2 .
Vlak voor publicatie van dit bericht werd bekend dat Unit4 ook de Groene Vink voor iWlz 2.0
heeft behaald. De taart voor die Groene Vink ging echter naar Adapcare: zij behaalden op 26
oktober de eerste Groene Vink voor iWlz 2.0.
Overzicht van deelnemers
Vanaf vandaag houden we het overzicht van alle Groene Vink-deelnemers voor iWlz 2.0, iWmo

2.2, iJw 2.2 en iPgb 2.0 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
• 5 februari 2018: sluiting inschrijving voor deelname aan de uitreiking Groene Vinken
• 13 maart 2018: uitreiking Groene Vinken voor iPgb 2.0, iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2
Meer weten over de Groene Vink?
Kijk voor meer algemene informatie op De Groene Vink voor iStandaarden. Voor de Groene
Vink-module, inclusief de handleiding met de scenario’s om naar een Groene Vink toe te werken,
is aanmelden vereist. Bij de module horen deze veelgestelde vragen.
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1 november 2017 – Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut
Nederland gisteravond uitgeroepen tot winnaar in de categorie Beste ICT-project van het
Jaar in de Zorg.
1 november 2017 – Ict-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut
Nederland gisteravond uitgeroepen tot winnaar in de categorie Beste ICT-project van het
Jaar in de Zorg.
In totaal waren vijf projecten genomineerd. De blockchainoplossing Mijn Zorg Log werd eerste op
basis van het oordeel van de Computable Awards-vakjury en de stem van het grote publiek.
Zorginstituut Nederland heeft Mijn Zorg Log ontwikkeld in samenwerking met de expertise van
LedgerLeopard en Pels Rijcken.
Sinds begin juli 2017 is 3.300 keer gestemd op de campagnewebsite van Computable Awards
waarvan 1.221 keer op Mijn Zorg Log. Alle stemmers op Mijn Zorg Log: onze hartelijke dank
voor het uitbrengen van uw stem.
Concrete oplossing in plaats van uitvoerig rapport
Peter Snaterse van Zorginstituut Nederland: “Een prijs als deze winnen is een erkenning voor
onze aanpak. We hebben er bewust voor gekozen om een concrete oplossing te bouwen met
blockchaintechnologie, in plaats een uitvoerig rapport te schrijven over hoe het zou kunnen
werken.
Op deze manier ondervinden we samen met partijen in de zorg en ondersteuning hoe de zorg eruit
kan zien wanneer je blockchain toepast. We maken direct tastbaar wat het kan betekenen.
Het is verrassend dat er zo veel mogelijk is wat voorheen niet kon. Administratieve processen
kunnen echt anders ingericht worden, en nog belangrijker: de burger krijgt meer regie over zijn
gegevens. We komen tot dit eindresultaat doordat we al in een vroegtijdig stadium juristen,
techneuten en mensen met kennis over het zorgproces samen laten werken.”
Waarom blockchain in de zorg?
In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld over patiënten en cliënten. Vertrouwen
en betrouwbaarheid zijn daarbij essentieel. Dat vastleggen en uitwisselen kan worden gezien als
transactie. En dat kan blockchain goed. Blockchain heeft als grootste voordeel dat het mogelijk
wordt om eenduidig vast te leggen wie, wat, wanneer, en in welke rol heeft gedaan binnen het
netwerk van de cliënt.
Op die manier hebben diverse partijen toegang tot dezelfde set van gelinkte gegevens. De
verantwoordelijkheden binnen het netwerk zijn daarbij duidelijk voor álle deelnemers. Het
netwerk is bijzonder veilig door de met elkaar verbonden versleutelingen van personen en data. En
bovendien heeft de persoon waaraan de zorg is of wordt geleverd dus inzicht én regie over zijn
complete zorgproces.

Hoe gaan we verder met Mijn Zorg Log?
Op dit moment lopen de voorbereidingen voor een kleinschalige praktijkproef van Mijn Zorg Log
om vast te stellen wat blockchain betekent voor de administratieve processen.
Meer weten over Mijn Zorg Log en blockchain?
Kijk op deze pagina voor meer informatie over de IZO-innovatie Mijn Zorg Log.
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3 november 2017 – iWlz 2.0 staat volop in de belangstelling. Over vijf maanden, op 1 april
2018, is de opvolger van iWlz 1.2 van kracht en moeten alle partijen in het werkveld
berichten uitwisselen in deze nieuwe iStandaard.
3 november 2017 – iWlz 2.0 staat volop in de belangstelling. Over vijf maanden, op 1 april
2018, is de opvolger van iWlz 1.2 van kracht en moeten alle partijen in het werkveld
berichten uitwisselen in deze nieuwe iStandaard.
Om voorbereid te zijn op de veranderingen die de nieuwe release met zich meebrengt, biedt
Zorginstituut Nederland op verschillende manieren ondersteuning: met iWlz on the movebijeenkomsten, met de Nieuwsbrief iWlz 2.0 en met de Groene Vink voor iWlz 2.0.

iWlz on the move
Om goed en tijdig voorbereid te zijn op iWlz 2.0 heeft Zorginstituut Nederland zeven
informatiesessies door het hele land georganiseerd. Van Tilburg tot Wolvega en van Zwolle tot
Haarlem worden zorgaanbieders en zorgkantoren geïnformeerd over de inhoud van de release en
de invloed op de administratieve processen.
Naast informatie en interactie over iWlz 2.0 wordt het Actieprogramma iWlz gepresenteerd, dat
meer regie op zorginformatie moet gaan geven.
Deelnemers ervaren het als bijzonder positief dat het Zorginstituut al vroegtijdig op deze manier
informatie verspreidt waardoor ze nu al aan de slag kunnen gaan met de voorbereidingen op de
nieuwe release.

Nieuwsbrief iWlz 2.0
Voor de iWlz on the move-bijeenkomsten tekenden ruim zevenhonderd zorgaanbieders,
medewerkers van zorgkantoren en andere geïnteresseerden in.
Zij ontvangen automatisch de Nieuwsbrief iWlz 2.0, die tot aan de implementatie van iWlz 2.0 –
op 1 april 2018 – elke twee maanden verschijnt. In het eerste nummer komen onder anderen
medewerkers van een zorgkantoor, een zorgaanbieder en het ministerie van VWS aan het woord,
die hun ervaringen delen over iWlz on the move.
In februari 2018 biedt het Zorginstituut een nieuwe reeks iWlz on the move-bijeenkomsten aan.
Over de planning en inhoud informeren wij u in de komende periode met nieuwsberichten en
tweets.
Wilt u de Nieuwsbrief iWlz 2.0 ontvangen? Op deze pagina kunt u zich aanmelden en navigeren
naar meer informatie over iWlz on the move. Tip: de Checklist iWlz 2.0.

Meer weten over de ontwikkeling iWlz 2.0?
Op deze pagina is actuele informatie en documentatie over de ontwikkeling van iWlz 2.0 voor u
verzameld.

Groene Vink voor iWlz 2.0
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.
Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in
orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders en overige ketenpartijen,
kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Op 26 oktober 2017 behaalde Adapcare met hun software Pluriform Zorg2017 de eerste Groene
Vink voor iWlz 2.0. Een jaar geleden was er ook taart voor Adapcare, toen voor de Groene Vink
voor iWmo 2.1.
iWlz 2.0: major release, daarom een Groene Vink
Anders dan bij de Groene Vink-editie van 2016 kan dit jaar voor de nieuwe iWlz-release een
Groene Vink behaald worden. iWlz 2.0 wordt namelijk betiteld als een major release, wat
aangeeft dat er veel wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige release: iWlz 1.2.
Invoering van de 2.0-release heeft impact op vooral de administratieve processen van
zorgkantoren en zorgaanbieders. Daarom biedt Zorginstituut Nederland een bredere
ondersteuning aan het veld dan bij de voorgaande releases.
Adapcare: snel reageren op wijzigingen én nieuwe standaarden ondersteunen
Willem Meertens, softwarearchitect bij Adapcare, laat weten hoe de Groene Vink voor iWlz 2.0
zo snel behaald kon worden:
"We hebben de essenties van het elektronisch berichtenverkeer als bouwblokjes in Pluriform Zorg
ondergebracht. Bij een nieuwe versie van het elektronisch berichtenverkeer hoeven we daarom
maar een beperkt aantal bouwblokjes aan te passen om deze dan samen te stellen tot de nieuwe
versie. Zo kunnen we razendsnel reageren op wijzigingen maar net zo makkelijk ook nieuwe
standaarden ondersteunen."
Zie ook het nieuwsbericht van 31 oktober 2017: De eerste Groene Vinken 2018 zijn voor... Unit4
en Adapcare!
Overzicht van deelnemers Groene Vink
Alle Groene Vink-deelnemers voor iWlz 2.0, iWmo 2.2, iJw 2.2 en iPgb 2.0 houden we bij in dit
overzicht. U ziet daarin welke softwareleveranciers zich hebben aangemeld voor de Groene Vink,
voor welke release of releases en waar in het Groene Vink-traject zij zich bevinden.
Meer weten over de Groene Vink?
Kijk voor meer algemene informatie en de planning op De Groene Vink voor iStandaarden. Voor
de Groene Vink-module, inclusief de handleiding met de scenario’s om naar een Groene Vink toe
te werken, is aanmelden vereist. Bij de module horen deze veelgestelde vragen.
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14 november 2017 – Vandaag is het document ‘Bijeenkomst voor softwareleveranciers over
OP266’ gepubliceerd. Daarin komen wensen, vragen en opmerkingen aan bod over de
werkwijze van aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren. Het document is bedoeld voor
alle gebruikers van iWmo en iJw die meer willen weten over de uitvoering van bedrijfsregel
266 (OP266).
14 november 2017 – Vandaag is het document Bijeenkomst voor softwareleveranciers over
OP266 gepubliceerd. Daarin komen wensen, vragen en opmerkingen aan bod over de
werkwijze van aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren. Het document is bedoeld voor
alle gebruikers van iWmo en iJw die meer willen weten over de uitvoering van bedrijfsregel
266 (OP266).
Om extra toelichting te geven bij OP266 is in oktober een bijeenkomst georganiseerd voor
softwareleveranciers van zowel gemeenten als aanbieders van zorg en ondersteuning. In het
document vindt u het verslag van de bijeenkomst en de antwoorden op hun vragen, wensen en
opmerkingen.
Onderwerpen
In ‘Vragen over OP266 - verslag en antwoord’ komen aan de orde:
• omvang in toewijzingsbericht;
• gebruik van regieberichten;
• productcodes functietarieven;
• niet-veegprincipe;
• budgetbewaking;
• OP266 in relatie tot accountantsprotocol;
• generiek product;
• ondersteuning tot 1 april 2018.
Goede onderlinge afspraken maken
Voor vrijwel alle onderwerpen geldt dat goede onderlinge afspraken over het bewust gebruik van
berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder nodig zijn. Partijen moeten per situatie kijken naar
de waarde van bijvoorbeeld omvang of de inzet van regieberichten.
Werkwijze tot 1 april
Gemeenten en aanbieders die afspreken om de werkwijze al vóór 1 april 2018 te gebruiken,
moeten hun softwareleverancier raadplegen of dat in de huidige applicatie mogelijk is.
Als het voor de huidige releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 onmogelijk is, dan moeten er voor de
periode tot 1 april 2018 aanvullende afspraken worden gemaakt om de werkwijze mogelijk te
maken.
Mochten partijen hier onderling niet uitkomen, dan kunnen het Zorginstituut en de
implementatieadviseurs van het programma i-Sociaal Domein helpen.

Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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15 november 2017 – In oktober 2017 zijn de bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor
iWmo en voor iJw gepubliceerd. Vanaf vandaag is ook het aangevulde protocol ‘omgaan met
productcodelijstwijzigingen’ beschikbaar.
15 november 2017 – In oktober 2017 zijn de bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor
iWmo en voor iJw gepubliceerd. Vanaf vandaag is ook het aangevulde protocol ‘omgaan met
productcodelijstwijzigingen’ beschikbaar.
In de nieuwe versie van het protocol is vooral de formulering gewijzigd zodat het toepasbaar is
voor meer situaties van productcodelijstwijzigingen.
Beschrijving van voorkeursoplossing
Het protocol beschrijft de oplossing die de voorkeur heeft om wijzigingen in de productcatalogus
van gemeenten door te voeren. Dit vanuit de drie denkbare situaties om een catalogus aan te
passen:
1. naar aanleiding van wijzigingen in de standaardproductcodelijst;
2. vanwege de overstap van bilaterale productcodes naar standaardproductcodes;
3. naar aanleiding van wijzigingen in de eigen, zelf gedefinieerde productcatalogus.
De voorkeursoplossing wordt op zo’n manier beschreven dat die toepasbaar is in álle situaties en
niet meer alleen in de situatie ‘van eigen naar landelijke productcodes’.
Relatie met overgang van DBC-systematiek naar uitvoeringsvarianten
In de overgang van DBC-systematiek naar uitvoeringsvariant verandert de productcatalogus van
de jeugd-ggz volledig. Die overgang is zo omvangrijk en specifiek, dat het buiten beschouwing
blijft van het protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’.
De overgang van productcodes met DBC’s naar iJw-productcodes vraagt om goede afspraken
tussen aanbieders en gemeenten. Daar gaan nieuwe contractafspraken tussen gemeente en
aanbieder aan vooraf.
Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij het protocol ‘omgaan met productcodelijstwijzigingen’? Neemt
u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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29 november 2017 – Gisteren organiseerde Zorginstituut Nederland de tweede Denktank
IZO van dit jaar. Ruim 110 deelnemers gingen in Corpus Congress Center aan de slag met
het thema ‘de stem van de klant’. Hoe kunnen we samen met burgers de
informatievoorziening van zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren?
29 november 2017 – Gisteren organiseerde Zorginstituut Nederland de tweede Denktank
IZO van dit jaar. Ruim 110 deelnemers gingen in Corpus Congress Center aan de slag met
het thema ‘de stem van de klant’. Hoe kunnen we samen met burgers de
informatievoorziening van zorg en ondersteuning vernieuwen en verbeteren?
Dagvoorzitter Hans Oosterkamp: “Het systeem is zo vaak dominant, dus we moeten goed in
gesprek vandaag. Vroeg of laat zijn we allemaal patiënt.” Hij nodigde de zaal uit om volop mee te
praten en mee te denken over de vraag hoe we het cliëntperspectief op kunnen nemen in
informatievoorziening én in de eigen organisatie.
Beleidsmedewerkers, informatiespecialisten in de zorg en ondersteuning en ervaringsdeskundigen
bogen zich op de Denktank IZO over het vraagstuk hoe burgers betrokken kunnen worden bij
innovaties. De deelnemers werkten hard, wat resulteerde in een rijke oogst aan concrete tips en
inspiratie om zelf een vervolg aan te geven.
Foto: Monique Kooijmans
Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, benadrukte dat het
hoognodig is om de wereld van de informatievoorziening en de wereld van de cliënt bij elkaar te
brengen. “Luisteren naar zijn of haar stem is moeilijk, zeker wanneer je als ict’er of
beleidsmedewerker bij een zorginstelling of overheid werkt.”
In de nabije toekomst zijn de ambities van het Zorginstituut: beter over de gezondheidssituatie
informeren, vernieuwingen in de zorg sneller doorvoeren en zorgpremies beter besteden. Tiana:
“Over vijf jaar moet de helft van de behandelingen gebaseerd zijn op ‘samen beslissen’.”
Tiana deed de oproep om vanuit IZO samen te werken en voort te bouwen op wat er al is en naar
elkaar te luisteren.
Hoe je écht luistert, werd duidelijk in de presentatie van Corine Jansen, Certified Listening
Professional. Zij deelde met de zaal tips om een luisterende organisatie te worden en gaf aan dat
het voortaan beter is van ‘mensgerichte zorg’ te spreken in plaats van ‘de patiënt centraal’.
Corine: “De basisbehoefte van een mens is om te begrijpen en begrepen te worden. Als je echt
oprecht geïnteresseerd bent, dan gaat het over de mens tegenover je die een verhaal wil vertellen.
En niet om wat hij of zij moet doen.”
De vier workshops tijdens de Denktank gingen over Regelhulp.nl, de zoektocht naar ‘echte
mensen’, klantreizen en de vraag: wat wil de achterban?’

Aan het eind van de dag werden de bruikbaarheid en toepasbaarheid van tips van de
workshopleiders gemeten. Ook presenteerden tien groepjes elk hun ultieme tip om burgers meer
te betrekken bij innovaties in informatievoorziening. Daarnaast leverde de Denktank een aantal
suggesties voor de IZO-agenda op.

Binnenkort verschijnt een uitgebreid verslag van de resultaten van de Denktank IZO.
Wilt u ook een Denktank IZO bijwonen? Dinsdag 5 juni 2018 is de volgende Denktank.
Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening.
Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en
doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en
ondersteuning.
De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten,
zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.
De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk
voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo.
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30 november 2017 – De Groene Vink-module voor iWlz 2.0 is bijgewerkt en twee
handleidingen bij de module (iWlz 2.0 en iPgb 2.0) zijn geactualiseerd. In dit bericht lichten
we de veranderingen toe.
30 november 2017 – De Groene Vink-module voor iWlz 2.0 is bijgewerkt en twee
handleidingen bij de module (iWlz 2.0 en iPgb 2.0) zijn geactualiseerd. In dit bericht lichten
we de veranderingen toe.
Aanleiding wijziging Groene Vink-module iWlz 2.0 + handleiding
De scenario’s in de handleiding bij de Groene Vink-module voor iWlz 2.0, die
softwareleveranciers doorlopen om een Groene Vink te behalen, bleken voor sommigen minder
goed werkbaar.
Een aantal softwareleveranciers bleek niet goed te kunnen testen met de datums die in de
toekomst liggen. Bij de inrichting van de Groene Vink-module was gekozen voor datums in de
toekomst omdat iWlz 2.0 per 1 april 2018 van kracht wordt.
In de bijgewerkte handleiding zijn alle scenario’s met een jaar teruggezet. Ofwel: alle
datumvelden zijn met een waarde van een jaar teruggezet, behalve de geboortedatum. De
handleiding is alleen op dit punt aangepast.
Net zoals de handleiding is de Groene Vink-module voor iWlz 2.0 inmiddels aangepast om met de
nieuwe datums te kunnen werken.
Aanleiding wijziging Groene Vink-module iPgb 2.0 + handleiding
De handleiding bij de Groene Vink-module voor iPgb 2.0 is gewijzigd naar aanleiding van de
bevinding over het gebruik van het budgetafsluitbericht (BAB) bij een bestedingsconflict. Ook is
in deze versie van de handleiding de afhankelijkheid met casuïstiek in het Informatiemodel
iStandaarden losgelaten.
Dat de handleidingen bij de Groene Vink-module voor iWlz 2.0 en iPgb 2.0 opnieuw gepubliceerd
zijn, staat los van elkaar. Ook is het zo dat er voor de Groene Vink-module iWmo 2.2 en iJw 2.2
niets verandert.
Contact
Hebt u vragen over de Groene Vink? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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1 december 2017 – Gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die op 1 januari 2018 niet
overstappen op uitvoeringsvarianten en bijbehorend berichtenverkeer, kunnen
gebruikmaken van een van de twee latere instapmomenten.
1 december 2017 – Gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die op 1 januari 2018 niet
overstappen op uitvoeringsvarianten en bijbehorend berichtenverkeer, kunnen
gebruikmaken van een van de twee latere instapmomenten. In het protocol ‘herstarten
berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz’ wordt omschreven hoe gemeenten en aanbieders hun
administratie sluitend kunnen krijgen bij een herstart in april of juli 2018.
In alle gevallen wordt de huidige DBC-systematiek afgesloten per 31 december 2017. Toch is de
afspraak dat voor alle geleverde zorg in 2018 iJw-berichten worden verstuurd. Indien er wordt
gekozen voor een instapmoment in april of juli, wordt er tussen 1 januari 2018 en het
instapmoment geen enkel iJw-bericht verstuurd. Dat betekent dat het berichtenverkeer in april of
juli 2018 moet worden herstart en met terugwerkende kracht iJw-berichten moeten worden
verstuurd.
Webinar over protocol
Bij het protocol geeft programma i-Sociaal Domein op 11 december van 14.00 tot 15.00 uur een
webinar. Dit online-seminar wordt speciaal voor de doelgroep georganiseerd: jeugdzorgregio's,
gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz die pas in april of juli 2018 overstappen op een
uitvoeringsvariant en tot die tijd geen iJw-berichtenverkeer gebruiken voor de jeugd-ggz.
U kunt zich aanmelden voor het webinar via de website van i-Sociaal Domein.
Doelgroep
Het aanvullend protocol is bedoeld voor gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning en hun
softwareleveranciers
• die tot 1 januari 2018 gebruikmaakten van DBC’s en/of basis-ggz, in combinatie met het
JW321-bericht, én;
• die in april 2018 of in juli 2018 voor de jeugd-ggz overgaan op het gebruik van de
uitvoeringsvarianten, inclusief het iJw-berichtenverkeer.
Herstart
Er is sprake van een herstart, omdat voor die zorg in de periode tot 31 december 2017 het JW321bericht werd gebruikt. Het berichtenverkeer dat niet wordt geraakt door de transitie van DBC naar
uitvoeringsvarianten kan blijven doorlopen.
Positionering
Zorginstituut Nederland heeft, in opdracht van i-Sociaal Domein, dit protocol opgesteld voor
aanbieders en gemeenten die gebruikmaken van een van de twee latere instapmomenten. Dit
herstartprotocol is een aanvulling op het ‘Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek
jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018’.
Wanneer overstappen?
Regio’s bepalen zelf wanneer zij overstappen en zullen dit ook communiceren. Op dit moment is
er nog geen landelijk overzicht van regio’s die later dan januari 2018 overstappen. Neem bij twijfel

contact op met de regio’s of stel uw vraag aan een van de regionale implementatieadviseurs van
programma i-Sociaal Domein.
Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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7 december 2017 – Komende maandagmiddag organiseren i-Sociaal Domein en
Zorginstituut Nederland van 14.00 tot 15.00 uur een informatief en interactief webinar over
het protocol ‘herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz’.
7 december 2017 – Komende maandagmiddag organiseren i-Sociaal Domein en
Zorginstituut Nederland van 14.00 tot 15.00 uur een informatief en interactief webinar over
het protocol ‘herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz’.
Het protocol is op 1 december 2017 gepubliceerd. Het beschrijft de tijdslijnen en geeft advies over
de herstart van het berichtenverkeer voor de jeugd-ggz wanneer gemeenten of jeugd-ggzaanbieders per april of juli 2018 instappen op een uitvoeringsvariant.
Stapt een jeugdzorgregio later over op een uitvoeringsvariant voor de jeugd-ggz, dan is er tijdelijk
geen iJw-berichtenverkeer tussen gemeenten en jeugd-ggz-aanbieders. In het webinar dat i-Sociaal
Domein samen met het Zorginstituut organiseert, gaan de auteurs van het protocol nader in op die
situatie. Leidraad daarbij is het document over herstartproces van het iJw-berichtenverkeer op
basis van het document, dat u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’.
Voor wie is het webinar bedoeld?
Voor gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz en hun softwareleveranciers die pas in april of juli
2018 overstappen op een uitvoeringsvariant en tot die tijd geen iJw-berichtenverkeer gebruiken
voor de jeugd-ggz.
Direct vragen stellen
Tijdens het webinar kunt u via een chatfunctie direct vragen stellen aan de sprekers. Na
aanmelding en inloggen op de website van i-Sociaal Domein kunt u de onlinebijeenkomst
bijwonen. Het webinar wordt gehouden op maandag 11 december van 14.00 tot 15.00 uur.
Achtergrond en aanleiding
De meeste jeugdzorgregio's stappen per 1 januari 2018 over op een uitvoeringsvariant voor de
bekostiging en administratieve afhandeling van de jeugd-ggz. Enkele regio's stappen mogelijk later
in, tijdens een van de twee landelijke instapmomenten in april en in juli. Wilt u weten of uw regio
later instapt? Neem dan contact op met de implementatieadviseur van uw regio.
Contact
Hebt u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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8 december 2017 – Ontmoeten, kennisdelen en samen werken aan een nieuw perspectief, dat
was het motto van de Denktank IZO van 13 juni 2017. Het complete verslag van de
bijeenkomst is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een filmpje over de Denktank
bekijken.
8 december 2017 – De stem van de klant was het thema van de Denktank IZO die
Zorginstituut Nederland eind november organiseerde. Het complete verslag van de
bijeenkomst is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een filmpje over de Denktank
bekijken.
In het filmpje komen onder anderen aan het woord:
Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland: "We willen
naar een samenleving waarin de burger samen met de zorgprofessional beslist over welke richting
we op gaan en welke keuzes we kunnen maken? Om dat goed met elkaar echt goed te kunnen
doen heb je een systeemwereld nodig en heb je ook een dagelijkse praktijkwereld nodig. Die
werelden moeten elkaar kunnen begrijpen."
Rob Arens, aanwezig namens de Nederlandse Patiëntenfederatie: "Ik vind dat patiënten ook
moeten worden gehoord in de algemene regelgeving. Dat blijft nog wel een groot probleem in de
zorg en de informatievoorziening. (...) Ik kreeg later pas de goede informatie ter beschikking,
namelijk dat er vier keuzes waren."
Corine Jansen, Certified Listening Professional: "Technisch gezien is alles mogelijk wat we
maar kunnen bedenken. Maar uiteindelijk creëren we technische middelen en technische
applicaties voor mensen. En dat betekent dat we willen dat ze gebruikt worden. (...) Wij moeten
ervoor kiezen om echt te luisteren en de dialoog aan te gaan. Waar liggen je behoeften, wat zijn je
wensen, wat is je verhaal?”

Verslag Denktank IZO
Het boekje over het verslag van de Denktank IZO van 28 november 2017 kunt u hieronder
bekijken. Ook kunt u het als pdf downloaden onder 'Meer informatie'.

Over de Denktank iZO
Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO, een activiteit van
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).
Op de Denktank gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van
detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven.
Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning.

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten,
zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur- en uitvoeringsorganisaties.
Ook meedoen aan een Denktank IZO?
De volgende Denktank IZO is op dinsdag 5 juni 2018. Kijk voor meer informatie op
www.istandaarden.nl/izo/denktank.
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12 december 2017 – Op donderdag 14 december is de Servicedesk iStandaarden tot 16.00
uur bereikbaar in plaats van 17.00 uur. Ook tijdens de feestdagen hanteert de Servicedesk
gewijzigde openingstijden.
12 december 2017 – Op donderdag 14 december is de Servicedesk iStandaarden tot 16.00
uur bereikbaar in plaats van 17.00 uur. Ook tijdens de feestdagen hanteert de Servicedesk
gewijzigde openingstijden.
De Servicedesk iStandaarden sluit komende donderdag een uur eerder vanwege de
kerstbijeenkomst voor alle medewerkers van Zorginstituut Nederland. De volgende dag, vrijdag 15
december, is de Servicedesk gewoon geopend: van 8.00 tot 17.00 uur.
Op eerste en tweede kerstdag – maandag 25 december en dinsdag 26 december – is de
Servicedesk iStandaarden gesloten. Dat geldt ook voor nieuwjaarsdag, maandag 1 januari.
Op de overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk 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.
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14 december 2017 – Het webinar dat afgelopen maandag zou plaatsvinden, is vanwege de
weersomstandigheden uitgesteld. De nieuwe datum voor de onlinebijeenkomst is maandag
18 december van 10.00 tot 11.00 uur.
14 december 2017 – Het webinar dat afgelopen maandag zou plaatsvinden, is vanwege de
weersomstandigheden uitgesteld. De nieuwe datum voor de onlinebijeenkomst is maandag
18 december van 10.00 tot 11.00 uur.
Het webinar over het protocol ‘herstarten berichtenverkeer iJw in de jeugd-ggz’ is een gezamenlijk
initiatief van i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland. Zie ook het nieuwsbericht van 7
december.
De sprekers geven advies over de herstart van het berichtenverkeer voor de jeugd-ggz en gaan in
op de tijdslijnen voor gemeenten of jeugd-ggz-aanbieders die per april of juli 2018 instappen op
een uitvoeringsvariant.
De bijeenkomst heeft een zowel informatief als interactief karakter. Vanachter uw computer kunt
u de sprekers direct vragen stellen. Het webinar wordt gefilmd, de opnamen worden na afloop
gedeeld.
Aanmelden en bijwonen
U kunt zich voor het webinar van 18 december aanmelden via de website van i-Sociaal domein.
Meldde u zich al aan voor het webinar van 11 december? Dan hoeft u niets te doen, u kunt
komende maandag meedoen met de inloggegevens die u eerder ontving.
Contact
Hebt u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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19 december 2017 – Vandaag is een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden
gepubliceerd voor de releases iWlz 2.0, iPgb 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
19 december 2017 – Vandaag is een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden
gepubliceerd voor de releases iWlz 2.0, iPgb 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. In de nieuwe versie
van het model – versie 1.2 – is een aantal specificaties gewijzigd na bevindingen uit het veld.
Softwareleveranciers kunnen deze aanpassingen verwerken in hun software.
Het Informatiemodel iStandaarden geeft technische regels, berichtspecificaties en processen van
gegevensuitwisseling weer. Softwareleveranciers gebruiken het model om hun softwarepakketten
aan te laten sluiten op het iStandaarden-berichtenverkeer.
Op basis van bevindingen van gebruikers uit het werkveld, is het Informatiemodel iStandaarden
nu bijgewerkt. De nieuwe publicatie van het model bevat vooral aanpassingen die de iStandaarden
verduidelijken en extra informatie toevoegen. Ook heeft het model klein correctief onderhoud
ondergaan. In dit nieuwsbericht leest u per release welke wijzigingen zijn doorgevoerd.
iWlz 2.0
In het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0) zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
• verduidelijking van invulinstructies;
• toevoeging van twee bedrijfsregels voor de CA-berichten;
• een wijziging in het ZK33-bericht (alleen van toepassing voor zorgkantoren);
• correctie van ontbrekende XSLT-controle (TR106);
• opname van een nieuwe code voor de Bijzondere Situatie MSVT (AW39);
• opname van extra casuïstiek.
Gevolgen van de wijzigingen
Voor iWlz 2.0 zijn nieuwe XSD’s gepubliceerd.
De Validatiemodule is aangepast en de nieuwe XSLT’s zijn beschikbaar gesteld.
Impact van de wijzigingen
De aanpassingen hebben geringe technische impact en zijn alleen voor zorgkantoren van
toepassing. Zie de documenten Bevindingen definitieve specificaties iWlz 2.0 en Mutatieoverzicht
iWlz 2.0 t.o.v. iWlz 1.2 onder ‘Meer informatie’.
Zie voor alle documentatie in het model van deze release de pagina Overzicht documenten
Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0).

iPgb 2.0
Het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.0) is aangevuld met casuïstiek.

iWmo 2.2 en iJw 2.2
In het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.2 en iJw 2.2) zijn deze wijzigingen doorgevoerd:
• Technische regel 319 (TR319) wordt als berichtoverstijgend gedefinieerd en krijgt een
retourcode. Daarom is een retourcode toegevoegd: 9319 De prestatieperiode valt niet geheel
binnen een administratieve periode.
• Retourcode 0001 is verwijderd bij CD322. Deze weergave bleek onterecht, omdat de
conditie al wordt gecontroleerd door de schema-validaties;
• De controle van TR320 is gecorrigeerd in de XSLT van het 304-bericht;
• Invulinstructie IV056 wordt aangepast zodat 0030 wordt gebruikt in geval van afkeuring
van een 303-bericht op basis van aanlevering van een niet uniek factuurnummer.
Gevolgen van de wijzigingen
Voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn nieuwe XSD’s gepubliceerd.
De Validatiemodule is aangepast en de nieuwe XSLT’s zijn beschikbaar gesteld.
Impact van de wijzigingen
De aanpassingen hebben geringe technische impact. Zie de documenten Bevindingenoverzicht
specificaties iWmo 2.2 en iJw 2.2, Mutatieoverzicht iWmo 2.2 t.o.v. iWmo 2.1 en Mutatieoverzicht
iJw 2.2 t.o.v. iJw 2.1 onder ‘Meer informatie'.
Zie voor alle documentatie in het model van deze releases de pagina Overzicht documenten
Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.2) en Overzicht documenten Informatiemodel
iStandaarden (iJw 2.2).
Specifiek in het Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.2) is casuïstiek toegevoegd over aspecifiek
toewijzen en meervoudig factureren. Zie ook het nieuwsbericht van 14 november: Extra
toelichting bij OP266 voor gebruikers van iWmo en iJw.

Nieuwe versie Validatiemodule
Door de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de iStandaarden is ook de Validatiemodule en de
bijbehorende documentatie (releasenotes en XSLT’s) bijgewerkt.

Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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20 december 2017 – Op eerste en tweede kerstdag – maandag 25 december en dinsdag 26
december – is de Servicedesk iStandaarden gesloten. Dat geldt ook voor nieuwjaarsdag:
maandag 1 januari.
20 december 2017 – Tijdens de feestdagen hanteert de Servicedesk gewijzigde
openingstijden.
Op eerste en tweede kerstdag – maandag 25 december en dinsdag 26 december – is de
Servicedesk iStandaarden gesloten. Dat geldt ook voor nieuwjaarsdag: maandag 1 januari.
Op de overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk 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.
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21 december 2017 - Vandaag is een nieuwe versie van de standaardproductcodelijst
Jeugdwet (JZ21) gepubliceerd. Voor drie productcodes is een kleine verwerkingsfout
gecorrigeerd.
21 december 2017 - Vandaag is een nieuwe versie van de standaardproductcodelijst
Jeugdwet (JZ21) gepubliceerd. Voor drie productcodes is een kleine verwerkingsfout
gecorrigeerd.
Bij deze drie productcodes was de expiratiedatum foutief weergegeven. Er stond ‘31-12-2018’
maar dit moet ‘31-12-2017’ zijn. Het gaat om drie producten die vallen binnen de landelijke
inkoop jeugdzorg door VNG:
L0117 – Beschikbaarheidscomponent crisis
L0118 – ECT
L0119 – Methadon
Wat is een expiratiedatum?
De expiratiedatum is de datum waarop de geldigheidsperiode van de code afloopt. In de
standaardproductcodelijst wordt bij de standaardproductcodes een geldigheidsperiode aangegeven.
De geldigheidsperiode is de periode waarbinnen een zorg- of ondersteuningstraject dat
gebruikmaakt van de code moet vallen.
U leest meer over de expiratiedatum in de Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en
Jeugdwet op de website van ISD.
Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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22 december 2017 – Per 1 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.0
geïmplementeerd. Het landelijk draaiboek migratie beschrijft welke acties ketenpartijen
moeten ondernemen om de overgang van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 voorspoedig te laten
verlopen.
22 december 2017 – Per 1 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.0
geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.2, waarmee de keten vanaf 1 januari 2017
werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om
de migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 voorspoedig te laten verlopen.
Met ingang van 1 april 2018 mogen alleen berichten in iWlz 2.0-formaat worden uitgewisseld.
Omdat dit een zondag en eerste paasdag is, wordt het berichtenverkeer op dinsdag 3 april 2018
weer opgestart.
U kunt u draaiboek downloaden onder ‘Meer informatie’. Ook is het beschikbaar in de iBieb
onder het kopje iStandaarden en op de pagina Softwareleveranciersoverleg.
Gecontroleerde overgang
Om de overgang van de huidige naar de nieuwe release soepel te laten verlopen, zijn met
ketenpartijen landelijke afspraken gemaakt die gevolgd moeten worden. Deze afspraken zijn
vastgelegd in het ‘Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 per 1 april 2018’.
Het berichtenverkeer wordt gecontroleerd uitgefaseerd waarna de keten een korte periode wordt
‘bevroren’. Tijdens deze periode is uitwisseling van berichten niet mogelijk omdat systemen
worden klaargezet voor de nieuwe release: iWlz 2.0.
In drie fasen van 1.2 naar 2.0
De overgang naar de nieuwe berichtenstandaard is in fasen opgedeeld:
• Afsluiting De gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.2-berichtenverkeer.
• Transitie De aanpassing van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 2.0,
bijvoorbeeld met een software-upgrade. Gedurende deze periode is geen iWlzberichtenverkeer mogelijk.
• Ingebruikname en nazorg De fase begint zodra de berichtenuitwisseling volgens iWlz 2.0
van start gegaan is.
Na ingebruikname: berichtenverkeer met bulkbestanden
De release van iWlz 2.0 brengt aanpassingen met zich mee in vrijwel alle zorgtoewijzingen. Om
deze nieuwe gegevens in systemen te implementeren, worden na ingebruikname van iWlz 2.0 alle
zorgtoewijzingen opnieuw verstuurd.
Wat van ketenpartijen vooraf en tijdens deze informatie-uitwisseling wordt verwacht, wordt nog
opgenomen in het landelijke draaiboek migratie. Begin januari wordt het document aangevuld en
gepubliceerd inclusief de informatie over de zorgtoewijzingen.Informatiesessies iWlz on the
move
Omdat de overgang naar de nieuwe release iWlz 2.0 meer werk met zich meebrengt dan bij
eerdere migraties het geval was, organiseert Zorginstituut Nederland informatieve bijeenkomsten
over iWlz 2.0 door het hele land.

Op deze pagina leest u meer over iWlz on the move en kunt u zich aanmelden voor een van de
informatiesessies. Bij de eerste reeks iWlz on the move-bijeenkomsten, in oktober en november,
verscheen deze nieuwsbrief.
Contact
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 de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

