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25 januari 2018 – Begin april 2018 worden iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik genomen. In dit
nieuwsbericht vatten we samen wat er te gebeuren staat en hoe gemeenten, aanbieders van
zorg en ondersteuning en hun softwareleveranciers zich voor kunnen bereiden op deze
nieuwe iStandaarden-releases.
25 januari 2018 – Begin april 2018 worden iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik genomen. In dit
nieuwsbericht vatten we samen wat er te gebeuren staat en hoe gemeenten, aanbieders van
zorg en ondersteuning en hun softwareleveranciers zich voor kunnen bereiden op deze
nieuwe iStandaarden-releases.
Per 1 april 2018 zijn iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Vanaf dat moment treedt een aantal
wijzigingen in het berichtenverkeer in werking die in het afgelopen jaar uitgebreid zijn voorbereid
door gemeenten, aanbieders, hun softwareleveranciers en brancheverenigingen.
Duidelijker berichten, hogere technische kwaliteit
De releases iWmo 2.2 en iJw 2.2 kenmerken in het algemeen zich door verbetering van de
duidelijkheid van berichten en verhoging van de technische kwaliteit.De grootste voordelen van
iWmo 2.2 en iJw 2.2
• Declaratie- en factuurberichten zijn onderdeel van iStandaarden. Alle informatie is te
vinden in het Informatiemodel iStandaarden.
• In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een
bsn volstaat.
• De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen
zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
• De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in
iWmo gelijkgetrokken met iJw. De omschrijvingen van de codes zijn zorgvuldig
samengesteld door de referentiegroep.
• Bij de invulinstructies (IV061 en IV062) is informatie opgenomen over het in delen
factureren bij een traject of arrangement (in euro’s).
• In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product voor die specifieke aanbieder
opgenomen. Er is niet langer onderscheid in het berichtenverkeer tussen ‘beschikt product’
en ‘toegewezen product’.
• Een aantal operationele regels (bedrijfsregels) is verwijderd naar aanleiding van alle
wijzigingen in de berichten.
Compleet overzicht
Voor een bondig en beschrijvend totaaloverzicht van de wijzigingen kunt u de functionele
uitwerking raadplegen. Het mutatieoverzicht geeft voor beide releases een gedetailleerder en
technischer totaaloverzicht. U kunt beide documenten downloaden onder ‘Meer informatie’.
Landelijke draaiboeken met afspraken over de overgang
De overgang van iWmo en iJw 2.1 naar 2.2 vraagt om landelijke afspraken die door alle
gebruikers van iWmo en iJw worden opgevolgd. De afspraken vindt u in de landelijke draaiboeken
bij de overgang. Voor elk domein is er een draaiboek. De documenten beschrijven de stappen van
de aanpak en de tijdslijnen voor ketenpartijen tijdens de landelijke migratie van 2.1 naar 2.2.

Het berichtenverkeer ligt stil van 29 maart tot 3 april
In de periode van 29 maart tot 3 april ligt het berichtenverkeer stil. Het is dan voor een paar dagen
niet mogelijk om berichten te versturen en ontvangen. Het draaiboek wordt donderdag 1 februari
gepubliceerd op deze website. Het is van groot belang dat alle ketenpartijen de stappen uitvoeren
zoals die omschreven staan in de draaiboeken.
Ketentests en ketenbrede testomgeving
De werking van de keteninfrastructuur wordt uitgebreid getest met integrale ketentests en de
beschikbaarstelling van een ketenbrede testomgeving voor leveranciers van gemeenten en
zorgaanbieders. De ketentest (KTO) is beschikbaar bij het Inlichtingenbureau.
Iedere twee weken wordt in de Leveranciersupdate iWmo, iJw, iWlz en iPgb van VNG Realisatie
vermeld welke organisaties klaar zijn met testen. Via dit aanmeldformulier kunt u zich abonneren
op de e-mailservice van de leveranciersupdate en ook meer informatie krijgen over KTO.
Vragen en ondersteuning
De gebruikelijke organisaties staan voor u klaar om passende ondersteuning te bieden.
• Met vragen over aansluitingen op het berichtenverkeer kunt u terecht bij VECOZO
(aanbieders) of het Inlichtingenbureau (gemeenten).
• Vragen over de keteninfrastructuur kunt u stellen aan ISD-Regie via isd-regie@vng.nl of
Annemiek Meijburg.
• De Servicedesk iStandaarden beantwoordt uw vragen over het berichtenverkeer:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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29 januari 2018 – Vandaag is een nieuwe versie van de Validatiemodule gepubliceerd waarin
ook de technische juistheid van de StUF-envelop kan worden gevalideerd. Met deze
uitbreiding van de mogelijkheden die de Validatiemodule biedt, beschikken gebruikers nu
over één centrale validatielocatie voor de techniek.
29 januari 2018 – Vandaag is een nieuwe versie van de Validatiemodule gepubliceerd waarin
ook de technische juistheid van de StUF-envelop kan worden gevalideerd. Met deze
uitbreiding van de mogelijkheden die de Validatiemodule biedt, beschikken gebruikers nu
over één centrale validatielocatie voor de techniek.
De Validatiemodule controleerde eerder alleen de iStandaarden-berichten op zowel technische als
inhoudelijke juistheid. Op verzoek van ISD-Regie is daar de schemavalidatie (technische
juistheid) van de StUF-envelop aan toegevoegd. In het softwareontwikkelingsproces kan de
Validatiemodule nu voor testberichten inclusief StUF-envelop de zekerheid geven dat ze in orde
zijn.Controle Validatiemodule
De Validatiemodule controleert de StUF-envelop op technische juistheid op basis van het actuele
XML Schema (.xsd) in de module. Zodra een nieuwe StUF-versie beschikbaar komt, wordt de
Validatiemodule aangepast.
Door deze uitbreiding van de mogelijkheden van de Validatiemodule zijn de handleiding en de
releasenotes bij de module aangepast. Ook is een FAQ toegevoegd aan de veelgestelde vragen over
de Validatiemodule.
StUF en de StUF-envelop
StUF staat voor ‘Standaard Uitwisseling Formaat’. Het is een berichtenstandaard die afspraken
bevat over de basisprincipes voor uitwisseling van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke
veld. Bij iWmo en iJw wordt StUF gebruikt als standaard voor de envelop waarin gemeenten
iStandaarden-berichten ontvangen en versturen.
Contact en vragen
Voor specificaties van de StUF-berichtenstandaard en voor meer informatie bij de ontwikkeling
van de StUF-envelop kunt u terecht op GEMMA Online.
Met vragen over de Validatiemodule kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. De Servicedesk neemt waar nodig contact op met
GEMMA Online voor technisch gedetailleerde vragen over StUF.
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1 februari 2018 – Per vandaag zijn de landelijke draaiboeken migratie voor iWmo en iJw
beschikbaar. De draaiboeken voorzien gemeenten, zorgaanbieders en hun
softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van 2.1 naar 2.2 in april 2018.
1 februari 2018 – Per vandaag zijn de landelijke draaiboeken migratie voor iWmo en iJw
beschikbaar. De draaiboeken voorzien gemeenten, zorgaanbieders en hun
softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van 2.1 naar 2.2 in april 2018.
Er is een iWmo-draaiboek en een iJw-draaiboek gepubliceerd. Hoewel het separate documenten
zijn, komen de tijdlijnen overeen en zijn er nauwelijks inhoudelijke verschillen. In dit bericht leest
u daarover meer in de alinea ‘Verschil tussen draaiboek voor iWmo en iJw’.
U kunt beide draaiboeken downloaden onder ‘Meer informatie’. In de iBieb is het draaiboek voor
iWmo opgenomen in de iBieb onder het kopje ‘Release iWmo 2.2’ en het draaiboek iJw onder
‘Release iJw 2.2’.
Achtergrond van de publicatie
Per 1 april 2018 zijn iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Vanaf dat moment treedt een aantal
wijzigingen in het berichtenverkeer in werking die in het afgelopen jaar uitgebreid zijn voorbereid
door gemeenten, aanbieders, hun softwareleveranciers en brancheverenigingen.
Meer weten over de voorbereiding en voordelen van de nieuwe releases? Lees het nieuwsbericht
Implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat u moet weten over de voorbereiding.
Landelijke afspraken voor een soepele overgang
Een soepele overgang valt of staat bij landelijke afspraken over uitfasering van de berichten in de
lopende iStandaarden-versies. In de migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw staat daarom
beschreven wat er tijdens de migratieperiode moet gebeuren en wie de actiehouders zijn.Verschil
tussen draaiboek voor iWmo en iJw
Per domein is een apart landelijk draaiboek migratie uitgebracht. De tijdlijnen in beide
draaiboeken zijn identiek. Het enige verschil is dat er in het iJw-draaiboek aandacht is voor de
declaratieberichten JW321 en JW322. Beide berichten kunt u nog gebruiken voor declaratie van
DBC-zorg die in 2017 of eerder is geleverd.
Bent u actief in zowel de Wmo als de Jeugdwet?
Als u in beide domeinen actief bent, is het raadzaam om het iJw-draaiboek te raadplegen voor
informatie over JW321 en 322. Zie paragraaf 1.4 ‘Declaratieberichten jeugd-ggz’ op pagina 5 in
het draaiboek voor iJw.
Migratieperiode heeft drie fasen
De migratie bestaat uit drie fasen: afsluiting, transitie, en ingebruikname en nazorg. Tot donderdag
29 maart 2018 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iJw 2.1-standaard. Vanaf 3 april
2018 doen alle gebruikers van het iWmo en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versie van de
standaard: iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Facturen en retourberichten vóór zondag 18 maart 2018
Het landelijk advies is om tijdens de migratieperiode geen factuurberichten en declaratieberichten
(WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar gemeenten. Omdat er tussen het heen- en

retourbericht een verwerkingstijd nodig is, wordt aanbieders geadviseerd om uiterlijk vóór zondag
18 maart de declaratie of factuur te hebben gestuurd.
Op die manier hebben gemeenten nog voldoende tijd om deze berichten voor de migratieperiode
te beantwoorden met een retourbericht, namelijk tot uiterlijk 29 maart 13.00 uur. Aan
zorgaanbieders wordt gevraagd om nieuwe factuur- of declaratieberichten pas weer vanaf dinsdag
3 april 2018 13.00 uur te verzenden en wel in versie 2.2.
Contact en vragen
Vragen over de keteninfrastructuur kunt u stellen aan ISD-Regie via isd-regie@vng.nl. Met vragen
over het berichtenverkeer of opmerkingen bij de draaiboeken kunt u terecht bij Servicedesk
iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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6 februari 2018 – Zorginstituut Nederland, beheerder van de informatiestandaarden voor
de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jw (Jeugdwet)
en Pgb (Persoonsgebonden budget), deelt elk jaar een compliment uit aan
softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Dit compliment heet de ‘Groene Vink’.
6 februari 2018 – Zorginstituut Nederland, beheerder van de informatiestandaarden voor
de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jw (Jeugdwet)
en Pgb (Persoonsgebonden budget), deelt elk jaar een compliment uit aan
softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Dit compliment heet de ‘Groene Vink’.
Hiermee stimuleert het Zorginstituut bedrijven om software te ontwikkelen die aan de eisen
voldoet en die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning in
Nederland.
Zorgaanbieders in de race voor kunstwerk ‘Groene Vink 2018’
Enthousiaste softwareleveranciers die zich op tijd hebben aangemeld en succesvol de toets van de
Groene Vink hebben doorlopen, maken kans om op dinsdag 13 maart het unieke kunstwerk
‘Groene Vink 2018’ te ontvangen.
Dit jaar zijn drie zorgaanbieders geselecteerd om een voorstel te doen voor het kunstwerk ‘Groene
Vink 2018’:
• De Witte Olifant uit Almere (Philadelphia)
• CRE8 uit Amsterdam (Streetcornerwork)
• Kijkoor uit Eemnes (Sherpa)
Foto: Groene Vink-kunstwerken van de afgelopen jarenEerder uitgereikte Groene Vinkkunstwerken (2009 – 2017)
Vakjury Groene Vink 2018
Een speciaal geselecteerde vakjury beoordeelt op 15 februari op basis van vooraf opgestelde
criteria welk artistieke voorstel als beste uit de bus komt en welke zorgaanbieder het kunstwerk
Groene Vink 2018 mag produceren. De jury bestaat dit jaar uit:
• Hetti Willemse (voorzitter), zorginnovator en publicist. Oprichter van PublicArea en
Zorgvisite.nl, voormalig directeur SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg
Amsterdam) en initiatiefnemer van Kunst op je gezondheid en Een hele kunst, manifestaties
over talenten van cliënten.
• Cora Mulder, coördinator bij Stichting De Opstap, kunsteducatie, talentontwikkeling en
participatie voor iedereen die van hulpverlening gebruikmaakt.
• Titus Eliëns, voormalig hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag
• Cees van ’t Veen, voormalig directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van
het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
• Jos Balvers, informatiespecialist en lid kunstcommissie Zorginstituut Nederland
Uitreiking Groene Vink 2018
De feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstwerken vindt plaats op dinsdagmiddag 13
maart op de locatie van de zorgaanbieder die op 15 februari als winnaar bekend wordt gemaakt.

Meer informatie over de Groene Vink
Op deze pagina leest u meer over de Groene Vink.
---Meer informatie over iStandaarden
istandaarden.nl is het portaal voor vier informatiestandaarden op het gebied van zorg en
ondersteuning: iWlz, iWmo, iJw en iPgb. Zorginstituut Nederland is de beheerder van de
standaarden. Met istandaarden.nl ondersteunen we Wlz-, Wmo-, Jeugdwet- en pgb-ketenpartijen.
Met het berichtenverkeer worden op cliëntniveau gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt elektronisch.
iWlz, iWmo, iJw en iPgb zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van de
informatie-uitwisseling.
Lees ook het artikel dat in december 2017 verscheen in Zorginstituut Magazine: iStandaarden
voor soepel berichtenverkeer - voordeel voor cliënt en zorgaanbieder.
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7 februari 2018 – In de eerste week van maart 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
2019.
7 februari 2018 – In de eerste week van maart 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
2019.
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.
Tijdige voorbereiding
Terwijl de iStandaarden-releases voor 2018 nog van kracht moeten worden (per 1 april 2018) gaat
de voorbereiding voor de 2019-releases binnenkort beginnen. De eerste stap is om met alle
partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer kaders en wijzigingsverzoeken
te bespreken. Dat gebeurt in functionele referentiegroepen. In de week van 5 maart is de eerste
bijeenkomst.
Voor zowel iWlz als iWmo/iJw worden twee functionele referentiegroepbijeenkomsten en twee
technische referentiegroepbijeenkomsten gehouden.
Spreker tijdens een referentiegroepbijeenkomst in 2017
Deelnemende organisaties
Alle partijen die werken met het iWlz-, iWmo- of iJw-berichtenverkeer zijn vertegenwoordigd in
de functionele referentiegroep:
• zorgkantoren;
• zorgaanbieders;
• gemeenten;
• CIZ;
• CAK;
• brancheverenigingen;
• Zorgverzekeraars Nederland;
• Vektis;
• SVB;
• NZa;
• het ministerie van VWS;
• VNG Realisatie (voorheen KING);
• softwareleveranciers;
• Zorginstituut Nederland (organisator).

Doel van de bijeenkomsten
In de referentiegroep 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 de 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.
Ook deelnemen?
Deze week worden de uitnodigingen verstuurd aan de deelnemers van vorig jaar. Heeft uw
organisatie geen uitnodiging ontvangen, wilt u ook graag meedenken en herkent u zich in het
deelnemersprofiel? U kunt zich tot 24 februari aanmelden via info@istandaarden.nl, met in uw
bericht een korte motivatie.
De voorbereiding
Ter voorbereiding op de referentiegroepbijeenkomsten ontvangen deelnemers vooraf informatie
over de wijzigingsverzoeken die ingediend zijn. Dat geeft hen de mogelijkheid om alvast de impact
van de wijzigingsverzoeken voor te leggen aan de achterban of in de organisatie onder de aandacht
te brengen. Daarmee ontstaat een goed uitgangspunt om in de referentiegroep te bespreken.
De ontwikkeling van de 2019-releases volgen
Tijdens de ontwikkeling van de 2019-releases wordt informatie over wijzigingsverzoeken en
gespreksverslagen beschikbaar gesteld op deze website. Elk van de drie 2019-releases krijgt een
eigen ontwikkelpagina onder het tabblad ‘iStandaarden’.
Meer informatie
Hebt u vragen over de referentiegroepen of het releaseproces van iStandaarden? Neemt u dan
contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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19 februari 2018 – Als winnaar van de wedstrijd Groene Vink 2018 maakt CRE8 Social
Venture uit Amsterdam dit jaar het kunstwerk ‘Groene Vink 2018’. De creatie is een
compliment voor softwareleveranciers die werken op basis van iStandaarden.
19 februari 2018 – Als winnaar van de wedstrijd Groene Vink 2018 maakt CRE8 Social
Venture uit Amsterdam dit jaar het kunstwerk ‘Groene Vink 2018’. De creatie is een
compliment voor softwareleveranciers die werken op basis van iStandaarden. Software met
een Groene Vink levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en
ondersteuning.
De vakjury stond voor de uitdagende taak om uit de voorstellen van drie zorgaanbieders een
winnaar aan te wijzen: De Witte Olifant (Philadelphia) uit Almere, Kijkoor uit Eemnes (Sherpa)
en CRE8.
Verleidelijk en transparant
Juryvoorzitter Hetti Willemse: “Dat was allesbehalve eenvoudig, maar onze keuze viel uiteindelijk
op het ontwerp van CRE8 vanwege het vernieuwende, aansprekende en verleidelijke karakter. Je
wilt het wel even beetpakken.”

Het winnende ontwerp van CRE8, dat momenteel in productie wordt genomen
De jury is vooral enthousiast over het opengewerkte en robuuste karakter van het kunstwerk.
Hetti: “Het symboliseert goed de transparantie en de betrouwbaarheid die Zorginstituut Nederland
nastreeft door softwareleveranciers in de zorg een Groene Vink te geven.”
Daarnaast vindt de jury het gebruik van duurzaam en milieuvriendelijk materiaal en nieuwe
digitale vervaardigingstechnieken een pré. Hetti: “Daar speelt het ontwerp van CRE8, binnen de
criteria we meegaven, helemaal op in.”
Over de zorgaanbieder
CRE8 Social Venture is een winkel en werkplaats waar in samenwerking met Streetcornerwork op
een innovatieve wijze zorg en werk wordt gecombineerd. CRE8 biedt jongeren met een
(meervoudige) problematiek kansen. Ze ontwikkelen er hun competenties en talenten en krijgen
zicht op werk.
Vakjury Groene Vink 2018

De vakjury Groene Vink 2018, v.l.n.r. Peter de Boer (vrijwilliger bij Stichting de Opstap), Cora
Mulder (coördinator Stichting De Opstap), Hetti Willemse (PublicArea / Zorgvisite.nl), Cees van
’t Veen (voorheen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Jos Balvers (Zorginstituut
Nederland). Niet op de foto: Titus Eliëns (voorheen Gemeentemuseum Den Haag).
Meer over de juryleden leest u in ons nieuwsbericht van 6 februari: Bijzonder kunstwerk voor
softwareleveranciers die bijdragen aan kwaliteit gezondheidszorg.
Uitreiking Groene Vink 2018
De feestelijke uitreiking van de Groene Vink-kunstwerken vindt plaats op dinsdagmiddag 13
maart bij CRE8, Westerdoksdijk 597, Amsterdam. Softwareleveranciers die een Groene Vink
2018 hebben behaald, ontvangen spoedig een persoonlijke uitnodiging.
Meer informatie
Over de Groene Vink leest u meer op de pagina De Groene Vink, een compliment voor
softwareleveranciers die met iStandaarden werken.
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23 februari 2018 – Voor iWlz 2.0 is een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden
beschikbaar. In deze nieuwe versie – versie 1.3 van iWlz 2.0 – is de casuïstiek aangevuld.
23 februari 2018 – Voor iWlz 2.0 is een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden
beschikbaar. In deze nieuwe versie – versie 1.3 van iWlz 2.0 – is de casuïstiek aangevuld.
De casuïstiek geeft voorbeelden van cliëntsituaties en laat daarbij de berichtenstroom zien ofwel
welke berichten van toepassing zijn in een bepaalde situatie en hoe de berichten dan gevuld
moeten worden.Bevindingen ook verwerkt
Bij de publicatie van het nieuwe Informatiemodel iStandaarden voor iWlz 2.0 zijn direct ook
kleine bevindingen verwerkt die in de afgelopen periode zijn binnengekomen bij de Servicedesk
iStandaarden.
Daarbij gaat het in alle gevallen om wijzigingen die niet van invloed zijn op de XSD’s en
berichtschema’s. Welke bevindingen zijn verwerkt, vindt u terug in het document ‘Bevindingen
definitieve specificaties iWlz 2.0’, dat u kunt downloaden onder 'Meer informatie'.
Validatiemodule en nieuwe XSLT’s
De bevindingen die zijn verwerkt, hebben wél invloed op de Validatiemodule en de bijbehorende
XSLT’s. Beide zijn inmiddels geactualiseerd. De XSLT’s vindt u onder ‘Meer informatie, evenals
het regelrapport iWlz 2.0 en de releasenotes bij de Validatiemodule. Die beschrijven welke
aanpassingen zijn doorgevoerd in de module.
Extra casuïstiek toevoegen?
Casuïstiek is een belangrijk onderdeel van het Informatiemodel iStandaarden. De verschillende
casussen geven informatie over de processtappen die genomen moeten worden bij het gebruik van
iWlz 2.0.
Mist u een specifieke casus? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl. De casuïstiek wordt regelmatig bijgewerkt.
Meer informatie
Hebt u vragen over iWlz 2.0? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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26 februari 2018 – Door informatie-uitwisseling in de zorg komen steeds meer en steeds
beter bruikbare gegevens over cliënten beschikbaar. Hiermee komt het moment dichterbij
waarop ‘statische’ informatie een ‘intelligente’ toepassing kan krijgen.
26 februari 2018 – Door informatie-uitwisseling in de zorg komen steeds meer en steeds
beter bruikbare gegevens over cliënten beschikbaar. Hiermee komt het moment dichterbij
waarop ‘statische’ informatie een ‘intelligente’ toepassing kan krijgen, bijvoorbeeld om
behandelingen en uitkomsten te duiden en interpreteren.
Deze verschuiving van ‘digitale informatie’ naar ‘digitale intelligentie’ helpt cliënten en medici
om betere beslissingen te kunnen nemen. Voor cliënten betekent het dat ze gemakkelijk relevante
informatie op kunnen zoeken en dat ze bepalen naar welke spreekkamer ze willen om samen met
hun behandelaar een gesprek te voeren over de beste behandeling in hun situatie. Over vijf jaar
moet deze nieuwe manier van werken mogelijk zijn voor de aandoeningen die de helft van de
‘ziektelast’ bepalen.
Sleutelrol voor CIO’s
Om deze hogere kwaliteit van zorg te bereiken, voert Zorginstituut Nederland sinds februari 2017
het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen uit in opdracht van het ministerie van
VWS. Inmiddels verkent het programma tal van mogelijkheden en kansen. Een daarvan richt zich
specifiek op CIO’s (Chief Information Officers) van partijen die bij het programma betrokken zijn.
CIO’s zijn een belangrijke doelgroep: als eindverantwoordelijke voor het functioneren van alle ictgerelateerde zaken in een organisatie vervullen zij een sleutelrol.
CIO Platformbijeenkomst op 21 maart
Op woensdag 21 maart 2018 ontmoeten CIO’s van zorginstellingen elkaar in de CIOPlatformbijeenkomst van M&I/Partners, die dit keer geheel in het teken staat van
uitkomsttransparantie, Samen Beslissen en data- en kunstmatige intelligentie-toepassingen om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. Sprekers zijn onder anderen Karel van den Broek, Chief
Information Officer van Zorginstituut Nederland. In zijn presentatie gaat hij in op de
veranderingen in de zorgprocessen en informatievoorziening van zorginstellingen. Wat is
wederzijds nodig om uitkomsttransparantie voor cliënten tot een succes te maken?
Bent of kent u een CIO voor wie deze bijeenkomst bij uitstek geschikt is? Aanmelden voor
de CIO-Platformbijeenkomst van woensdag 21 maart is nog mogelijk, zie de aanmeldpagina
op mxi.nl.
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28 februari 2018 – Op internet bestaat een grote hoeveelheid informatie over langdurige
zorg, vaak versnipperd en minder betrouwbaar dan wenselijk is. De Directie Langdurige
Zorg van het ministerie van VWS voerde van april 2017 tot maart 2018 een project uit om
de informatie te verbeteren: Project ILZe.
28 februari 2018 – Op internet bestaat een grote hoeveelheid informatie over langdurige
zorg, vaak versnipperd en minder betrouwbaar dan wenselijk is. De Directie Langdurige
Zorg van het ministerie van VWS voerde van april 2017 tot maart 2018 een project uit om
de informatie te verbeteren: Project ILZe.
Project ILZe liep van april 2017 tot maart 2018. Omdat samenhang van informatie één van de
terugkerende thema’s is van zowel Platform IZO als de Denktank IZO, heeft het ministerie van
VWS in samenwerking met IZO een deel van de onderzoeken en de opbrengst van de werksite van
Project ILZe overgezet naar deze pagina.
Achtergrond van Project ILZe
Project ILZe is voortgekomen uit het feit dat informatie over wet- en regelgeving en beleid
versnipperd wordt aangeboden en soms onvoldoende actueel is, of onduidelijk. Bovendien wordt
niet iedereen voldoende bereikt; denk aan een deel van de ouderen en aan laaggeletterden.
Kwaliteit én samenhang van informatie
Het ministerie van VWS, met daarbinnen de Directie Langdurige Zorg (DLZ), nam al eerder het
initiatief met vergelijkbare websites, zoals Regelhulp.nl en Hoeverandertmijnzorg.nl. Daarbij staat
naast de kwaliteit van de informatie vooral de samenhang centraal vanuit het perspectief van de
cliënt en zorgprofessionals.
Meer informatie
Hoewel Project ILZe is afgerond en informatie van de werksite www.project-ilze.info is overgezet
naar deze website, kunt u nog wel in contact komen met het project via infoizo@zinl.nl.
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1 maart 2018 – Begin april worden de release van iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Omdat
er sprake is van een big bang-implementatie, kunnen vanaf dat moment alleen berichten
worden uitgewisseld volgens deze nieuwe standaard.
1 maart 2018 – Begin april worden de release van iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Omdat
er sprake is van een big bang-implementatie, kunnen vanaf dat moment alleen berichten
worden uitgewisseld volgens deze nieuwe standaard.
Softwareleveranciers zijn al vergevorderd met de implementatie van de nieuwe 2.2- standaard.
Wanneer zij, in uitzonderlijke gevallen, hun softwarepakket niet gereed hebben op de
implementatiedatum, kunnen zij hun klanten ter overbrugging de Noodvoorziening aanbieden.
Ondersteuning voor zes maanden
De Noodvoorziening XML iJw/iWmo is een tijdelijke service die softwareleveranciers aan
kunnen vragen. De Noodvoorziening is als .exe-bestand op aanvraag beschikbaar en wordt voor
een periode van zes maanden aangeboden. Softwareleveranciers kunnen het bestand
delen met hun klanten, zowel gemeenten als zorgaanbieders.
Functionaliteit van de Noodvoorziening
Met de Noodvoorziening kunnen gemeenten en zorgaanbieders berichten converteren van iWmo
2.1 naar iWmo 2.2 en andersom, en van iJw 2.1 naar iJw 2.2 en andersom. Hierdoor kunnen zij
blijven deelnemen aan het berichtenverkeer als hun softwarepakket de nieuwe standaard nog niet
ondersteunt. De applicatie ondersteunt alle Jeugdwet- en Wmo-berichten, behalve de JW321 en
JW322.
Achtergrond en aanleiding
De overgang naar de 2.2-releases van iWmo en iJw verloopt via een big bang-implementatie. Het
betekent dat berichten van de oude versie – iWmo 2.1 en iJw 2.1 – 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.
Om de Noodvoorziening te ontvangen, stuurt u een e-mail aan de Servicedesk iStandaarden met
daarin:
• de naam van uw organisatie;
• de contactpersoon;
• uw 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 is goedgekeurd, 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 2.2 en iJw 2.2,
neemt u dan contact op met info@istandaarden.nl.
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1 maart 2018 – Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart
rondom blockchain in de kraamzorg. De praktijkproef moet uitwijzen wat de toepassing van
een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen
rondom kraamzorg.
Zorginstituut Nederland en VGZ beproeven het in de praktijk
1 maart 2018 – Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart
rondom blockchain in de kraamzorg. De praktijkproef moet uitwijzen wat de toepassing van
een blockchaintechnologie in de praktijk betekent voor de administratieve processen
rondom kraamzorg. De organisaties willen toetsen of het mogelijk is om de burger meer
controle te geven over z’n eigen zorggegevens. En of het administratieve proces efficiënter
kan met behulp van blockchain.
Samen met de drie kraamzorgorganisaties: Liemerscare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en
Kraamzorg VDA, wordt de komende maanden onder ongeveer 50 kraamgezinnen de
blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’ gebruikt. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar
ontwikkelen door blockchainspecialist Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden
en consequenties van blockchaintechnologie voor de bestaande processen, wet- en regelgeving en
technieken in de zorg. Daaruit bleek dat blockchain de potentie heeft voor zowel patiënten als
zorgaanbieders om de informatieuitwisseling efficiënter in te richten. Met de praktijkproef wordt
getoetst wat het werken met blockchaintechnologie in de praktijk voor alle betrokken partijen
betekent. Hoe ervaren burgers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar het gebruik van
blockchaintechnologie?
Blockchain heeft de potentie om samenwerking, gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen
anders te organiseren. Daardoor zou een blockchain kunnen bijdragen aan een duurzaam
informatiestelsel met minder administratieve lasten voor alle partijen en meer zelfregie voor de
burger.Voor de praktijkproef houden de kraamverzorgenden en de jonge moeders de
urenregistratie bij op een smartphone met Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de geregistreerde
uren onweerlegbaar vastgelegd worden en direct inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die
bij de kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke partijen zij toegang geeft tot haar
gegevens. En heeft bovendien realtime inzicht in hoeveel uren kraamzorg zij nog over heeft in haar
budget. De controle op geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de praktijkproef
verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee is controle achteraf niet meer noodzakelijk. Uit de
praktijkproef moet blijken of het administratieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan
worden met behulp van blockchaintechnologie.
Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland: “In de zorg worden veel
gegevens vastgelegd en uitgewisseld. Wij streven ernaar dat de burger de kwalitatief goede zorg
kan krijgen en dat hij kan beschikken over de informatie die daarvoor nodig is. Met de
praktijkproef beproeven wij onze bevindingen uit de eerdere verkenning naar de mogelijkheden
van blockchaintechnologie. We zien dat blockchaintechnologie de potentie heeft om de burger een
centrale positie te geven en administratieve processen te vereenvoudigen. De technologie staat
echter nog in de kinderschoenen. Voordat we kunnen spreken van implementatie is o.a. dergelijk
praktijkonderzoek nodig.”

De praktijkproef start in februari en loopt 3 maanden. De resultaten verwachten we eind april
2018. Op 17 januari ondertekenden Robbert Kastercum (Kraamzorg VDA), Wim Peters
(Liemerscare), Tiana van Grinsven (Zorginstituut Nederland), Kees Hamster (VGZ) en Richard
van den Broek (RadboudUMC namens Kraamzorg Zuid-Gelderland) in aanwezigheid van
blockchainbouwer Jeroen van Megchelen van Ledger Leopard een samenwerkingsovereenkomst
voor de praktijkproef blockchain in de kraamzorg.
Meer informatie
https://www.istandaarden.nl/izo/innovaties/blockchain-mijn-zorg-log
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13 maart 2018 – Vandaag hebben we een set veelgestelde vragen over iWlz 2.0 gepubliceerd.
Deze bundeling van vragen over het gebruik en de implementatie van de nieuwe release, die
1 april van kracht wordt, vindt u in de rubriek. FAQ op istandaarden.nl.
13 maart 2018 – Vandaag hebben we een set veelgestelde vragen over iWlz 2.0 gepubliceerd.
Deze bundeling van vragen over het gebruik en de implementatie van de nieuwe release, die
1 april van kracht wordt, vindt u in de rubriek. FAQ op istandaarden.nl.
Na het paasweekeinde is de nieuwe versie van iWlz realiteit. Dinsdag 3 april 2018 is de eerste
werkdag waarop alleen nog berichten in iWlz 2.0 kunnen worden uitgewisseld. Dit jaar wordt de
nieuwe release van kracht via een big bang-scenario. Alle partijen in het iWlz-werkveld , ook
zorgaanbieders, gaan gelijktijdig over op iWlz 2.0.
Vragen uit de iWlz on the move-bijeenkomsten nu voor u gebundeld
Zorginstituut Nederland heeft de laatste maanden onder de titel iWlz on the
move regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij zorgaanbieders zijn geïnformeerd over de
wijzigingen, impact, migratie en implementatie van iWlz 2.0.
Lees de veelgestelde vragen over iWlz 2.0
De vragen die deelnemers tijdens de iWlz on the move-bijeenkomsten stelden, zijn nu gebundeld
in een vraag-antwoord-set die u kunt inzien op deze pagina.
Meer praktische informatie bij de overgang naar iWlz 2.0
Tijdens het eerste weekend van april vindt de migratie naar de nieuwe versie van iWlz plaats. Het
berichtenverkeer wordt gecontroleerd uitgefaseerd en voor een korte periode bevroren.
Zie voor de planning, aanpak en details het Landelijke draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0.
Ook de Checklist iWlz 2.0 is de moeite waard om voor een soepele overgang nog eens door te
nemen.
U kunt beide documenten downloaden onder ‘Meer informatie’.
Contact
Hebt u vragen over de overstap op iWlz 2.0? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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15 maart 2018 – Vorige week hebben de eerste referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz 2019
en iWmo en iJw 2019 plaatsgevonden. Dat markeert het begin van de voorbereiding voor
drie iStandaarden-releases die in 2019 van kracht worden.
15 maart 2018 – Vorige week hebben de eerste referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz 2019
en iWmo en iJw 2019 plaatsgevonden. Dat markeert het begin van de voorbereiding voor
drie iStandaarden-releases die in 2019 van kracht worden.
Een waaier aan partijen die bij het iStandaarden-berichtenverkeer betrokken zijn, ontmoetten
elkaar op een inspirerende bosrijke locatie in Amersfoort.
Er is een referentiegroepbijeenkomst gehouden voor iWlz 2019 (5 maart) en een bijeenkomst voor
iWmo 2019 en iJw 2019 (8 maart).
Positieve reacties van deelnemers
Na afloop van de bijeenkomst voor iWmo en iJw spraken deelnemers zich positief uit.
De vertegenwoordiger van De Jeugd- en Gezinsbeschermers liet weten: “De knelpunten zijn echt
wel bekend bij ons allemaal. Het wordt steeds duidelijker hoe het gebruikt moet worden en hoe
niet. Ik word heel enthousiast van de constructieve sfeer hier.”
De gemeente Tilburg: “Echt iedere deelnemer, van zorginstelling tot softwareleverancier en van
branchevereniging tot gemeente en ketenhouders zoals VECOZO en het Inlichtingenbureau, ze
waren stuk voor stuk met plezier en passie bezig om iets wat eigenlijk heel saai kan zijn –
berichtenstandaarden – te verbeteren.”
Twee kadernotities
Het vertrekpunt voor de toekomstige releases staat in kadernotities. De kadernotitie voor iWlz
wordt eind maart gepubliceerd. De kadernotitie van iWmo en iJw 2019, waarmee de Stuurgroep iSociaal Domein heeft ingestemd, vindt u onder ‘Meer informatie’ en op de ontwikkelingspagina
voor zowel iWmo 2019 als iJw 2019.
Verslag en presentaties
De kadernotities bepaalden het programma van de referentiegroepbijeenkomsten. In de verslagen
leest u wat er op de agenda stond, wat dat heeft opgeleverd en welke vervolgafspraken er zijn
gemaakt.
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 als iWmo en iJw.
Planning voor iStandaarden-releases 2019
Hieronder staat hoe er toegewerkt wordt naar het moment van publicatie van de definitieve
specificaties van elk van de drie iStandaarden voor 2019.
• 15 maart: tweede referentiegroep (iWlz)
• 20 maart: tweede referentiegroep (iWmo en iJw)
• april: akkoord van stuurgroepen op functionele inhoud (iWlz / iWmo en iJw)

• 17 april: eerste technische referentiegroep (iWlz)
• 19 april: eerste technische referentiegroep (iWmo en iJw)
• 8 mei: tweede technische referentiegroep (iWlz)
• 9 mei: tweede technische referentiegroep (iWmo en iJw)
• eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen (iWlz / iWmo en iJw)
• eerste week juni: publicatie conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
• juni: review conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
• eerste week 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 2019
• Ontwikkeling iWmo 2019
• Ontwikkeling iJw 2019
Contact en vragen
Al uw vragen over de 2019-releases kunt u stellen aan de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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19 maart 2018 – In het Informatiemodel iStandaarden is bij iJw 2.2 casus 6 verwijderd.
Deze casus, over trajectfinanciering, bleek niet te kloppen.
19 maart 2018 – In het Informatiemodel iStandaarden is bij iJw 2.2 casus 6 verwijderd.
Deze casus, over trajectfinanciering, bleek niet te kloppen.
In de specificaties van iJw 2.2 is de werkwijze voor outputgerichte trajectfinanciering opgenomen,
met casus 6 als extra toelichting. Het in delen factureren van outputgerichte uitvoering wordt
mogelijk per iJw 2.2. De casus bleek niet te kloppen en maakt daarom niet langer deel uit van het
informatiemodel.
Na diverse meldingen van softwareleveranciers is gebleken dat casus 6 onduidelijkheid
teweegbracht. De bedoeling van casuïstiek is om extra duiding te geven aan de specificaties. Dat is
in casus 6 niet gelukt, omdat de casus niet in lijn is met de overige specificaties. Om verdere
onduidelijkheid te voorkomen is besloten om de casus te verwijderen.Uitwerking van casus 6
wordt verwijderd
Om deze wijziging inzichtelijk te maken voor gebruikers en eventuele vragen over het ontbreken
van casus 6 voor te zijn, wordt alleen de uitwerking van casus 6 verwijderd. In het
informatiemodel wordt een verklarende tekst opgenomen dat casus 6 verwijderd is mét een
verwijzing naar de uitleg in invulinstructies IV061 en IV062.
Trajectfinanciering met deelbetaling blijft mogelijk
In iJw 2.2 is omschreven hoe gemeenten en aanbieders kunnen afspreken om in delen te
factureren bij outputgerichte uitvoering. Daarover staat in de invulinstructies vermeld:
Gemeenten en aanbieders kunnen (op grond van OP264) onderling afwijkende afspraken maken
over de momenten waarop, al dan niet in delen, gedeclareerd of gefactureerd kan worden, in de
situatie van een outputgericht product dat in euro's is toegewezen.
Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl
of bel de Servicedesk iStandaarden: (020) 797 89 48.
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20 maart 2018 – Eens per jaar reikt Zorginstituut Nederland de Groene Vink persoonlijk
uit als compliment aan softwareleveranciers die iStandaarden-software ontwikkelen. Veertig
softwareleveranciers ontvingen dinsdagmiddag 13 maart het kunstwerk bij de Groene Vink
2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.
20 maart 2018 – Eens per jaar reikt Zorginstituut Nederland de Groene Vink persoonlijk
uit als compliment aan softwareleveranciers die iStandaarden-software ontwikkelen. Veertig
softwareleveranciers ontvingen dinsdagmiddag 13 maart het kunstwerk bij de Groene Vink
2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.
Softwareleveranciers die producten maken voor zorgaanbieders en gemeenten die werken met
iStandaarden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam informatiestelsel voor de
zorg. Dat verdient aanmoediging en een compliment.
Goed ontwikkelde software, op basis van de iStandaarden voor de Wlz, Wmo, Jeugdwet en het
Pgb, wordt elk jaar beloond met een Groene Vink-kunstwerk dat gemaakt is bij een zorgaanbieder.
De feestelijke uitreiking van de Groene Vink 2018 – de zesde editie – vond ditmaal plaats bij
CRE8: de zorgaanbieder die het winnende ontwerp maakte en het kunstwerk van 3D-geprint bioplastic creëerde.
CRE8 is een dagbesteding en digitale werkplaats voor ambachtslieden. Er worden jongeren met
diverse zorgvragen opgeleid zodat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt.Juryvoorzitter Hetti
Willemse reikt de eerste Groene Vink uit aan softwareleverancier Adapcare. Zij waren dit jaar de
eerste die de Groene Vink heeft behaald.Juryvoorzitter Hetti Willemse reikt de eerste Groene Vink
uit aan softwareleverancier Adapcare. Zij waren dit jaar de eerste die de Groene Vink heeft
behaald.
Na een welkomstwoord door Peter Snaterse (Zorginstituut Nederland), een speech van
juryvoorzitter Hetti Willemse en een toelichting door CRE8-oprichter Maria Nguyen namen
veertig softwareleveranciers hun prijs in ontvangst.Softwareleveranciers gaan trots op de foto met
hun welverdiende Groene Vink 2018.
iStandaarden-releases voor de Groene Vink 2018
In 2018 kunnen softwareleveranciers voor verschillende releases van iStandaarden een Groene
Vink behalen. Dit zijn: iWlz 2.0; iPgb 2.0; iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Aanmelden voor de Groene Vink
Softwareleveranciers kunnen zich nog gedurende heel 2018 aanmelden voor de Groene Vink, en
in principe ook daarna nog – tot het moment dat de 2019-releases van iStandaarden van kracht
worden. Degenen die nog vóór 1 april 2018 de Groene Vink behalen, krijgen het kunstwerk per
post toegestuurd.

Na deze datum heeft een Groene Vink behalen natuurlijk dezelfde ‘waarde’. U krijgt na geslaagde
deelname een ✔ achter uw bedrijfsnaam (zie de deelnemerslijst) en het Zorginstituut stuurt u een
certificaat.Medewerkers van Team iStandaarden feliciteren alle softwareleveranciers hartelijk met
het behalen met de Groene Vink 2018. V.l.n.r:. Rob van ‘t Zand, Danny Kalkhoven, Tessa van
Hoof, Irene Zijlstra en Remo van Rest. En er zit nog iemand verstopt…
Contact en meer informatie
Hebt u vragen over de Groene Vink? Kijk dan op deze pagina of neem contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.De Groene Vink 2018,
ontworpen en geproduceerd door CRE8 in Amsterdam.
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28 maart 2018 – Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, zijn de Servicedesk iStandaarden en
het Zorginstituut de hele dag gesloten.
28 maart 2018 – Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, zijn de Servicedesk iStandaarden en
het Zorginstituut de hele dag gesloten.
Met ingang van dinsdag 3 april gelden weer de normale openingstijden. Op Goede Vrijdag, 30
maart, is de Servicedesk iStandaarden gewoon open van 8.00 tot 17.00 uur.
Extra informatie over de migratie in het paasweekend
Tijdens het paasweekend vindt de migratie plaats naar de nieuwe releases van iStandaarden: iWlz
2.0, iWmo 2,2 en iJw 2.2.
De contactgegevens in geval van calamiteiten zijn:
• voor iWmo en iJw: Rob van ’t Zand / 06 10 58 84 23
• voor iWlz: Tessa van Hoof / 06 29 57 83 39
Reguliere meldingen kunt u in deze periode het beste per e-mail doen via info@istandaarden.nl.
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4 april 2018 – In het afgelopen weekend zijn iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht
geworden. Gebruikers van het iWlz-, iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben de opvolgers
van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 in de loop van 3 april in gebruik genomen. Daarmee is de
migratie naar de nieuwe versies gerealiseerd.
4 april 2018 – In het afgelopen weekend zijn iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht
geworden. Gebruikers van het iWlz-, iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben de opvolgers
van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 in de loop van 3 april in gebruik genomen. Daarmee is de
migratie naar de nieuwe versies gerealiseerd.
Dinsdag 3 april was de eerste werkdag waarop alleen nog berichten in iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw
2.2 kunnen worden uitgewisseld. Dit jaar zijn de nieuwe releases van kracht geworden via een big
bang-scenario: voor het eerst zijn alle partijen in het iWlz-, iWmo- en iJw-werkveld, ook
zorgaanbieders, gelijktijdig overgegaan.
Verhuizing van een kunstwerk, Rijkskantoor Rijnstraat 8, Den Haag
iWlz 2.0
Extra berichtenverkeer door zorgtoewijzingen
In de afgelopen maanden is herhaaldelijk naar voren gekomen dat de ingebruikname van iWlz 2.0
in de eerste dagen van deze week een piek oplevert in de vorm van extra berichtenverkeer dat op
gang komt. Als het goed is, hebben zorgaanbieders alle zorgtoewijzingen in hun eigen systeem
beëindigd. Vanaf 3 april worden alle zorgtoewijzingen geconverteerd naar de nieuwe situatie en
verstuurd door de zorgkantoren.
iWmo 2.2 en iJw 2.2
Belangrijkste wijzigingen
• De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen
zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
• In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een
bsn volstaat.
• De codelijsten bij de beëindiging van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in
iWmo gelijkgetrokken met iJw.
• Het is mogelijk om in delen te factureren bij een outputgericht traject of arrangement.
• In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product opgenomen voor de aanbieder die
het bericht ontvangt. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen ‘beschikt product’ en
‘toegewezen product’.
Minder fouten door technische verbeteringen
Ten opzichte van de voorgaande releases zijn in iWmo 2.2 en iJw 2.2 diverse technische
verbeteringen doorgevoerd waardoor de kans op fouten in het berichtenverkeer afneemt.

Declaratie- en facturatieberichten in het informatiemodel
Ook zijn de declaratie- en facturatieberichten opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden,
waardoor alle informatie over iWmo en iJw nu op één plek te vinden is. Zie ook de pagina’s
specifiek over iWmo 2.2 en iJw 2.2 op deze website.
Zie ook i-sociaaldomein.nl
Op de website van i-Sociaal Domein geeft dit bericht meer achtergrondinformatie over de
overstap op iWmo 2.2 en iJw 2.2. Onder het kopje ‘Vragen stellen’ staan gegevens van partijen
waarmee u contact kunt opnemen.
Conversiemogelijkheden voor zorgaanbieders
iWlz 2.0
Voor gebruikers van het iWlz 2.0-berichtenverkeer wordt geen conversiemogelijkheid
aangeboden. Gezien de aanpassingen die de nieuwe release met zich meebrengt is dat niet
mogelijk.
iWmo 2.2 en iJw 2.2
Voor gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer is een Noodvoorziening XML – iJw/
iWmo beschikbaar. Deze noodvoorziening wordt, in uitzonderlijke gevallen, beschikbaar gesteld
aan softwareleveranciers wanneer zij hun softwarepakket nog niet gereed hebben. Met deze
tijdelijke noodvoorziening kunnen gemeenten en zorgaanbieders berichten converteren van iWmo
2.1 naar iWmo 2.2 en andersom en van iJw 2.1 naar iJw 2.2 en andersom.
Meer informatie
Nieuwe indeling van informatie onder tabblad iStandaarden
Op deze website wordt binnenkort de omzetting gerealiseerd van de informatie onder het tabblad
iStandaarden. De belangrijkste veranderingen zijn:
• de inrichting van Werken met-pagina’s van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2;
• bijwerken van de ontwikkelpagina’s van de 2019-releases;
• archivering van de informatie over de voorgaande releases.
Contact en vragen
Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de nieuwe berichten?
Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.
Hebt u vragen over de nieuwe releases, het gebruik ervan of over de Noodvoorziening XML – iJw/
iWmo? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020)
797 89 48. Voor iWlz 2.0 kunt u op deze website eerst de veelgestelde vragen raadplegen.
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6 april 2018 – Voor iWlz 2.0 is per vandaag een nieuwe versie van het Informatiemodel
iStandaarden beschikbaar gekomen: versie 1.4. De wijziging heeft alleen betrekking op het
wachtlijstbericht ofwel AW317.
6 april 2018 – Voor iWlz 2.0 is per vandaag een nieuwe versie van het Informatiemodel
iStandaarden beschikbaar gekomen: versie 1.4. De wijziging heeft alleen betrekking op het
wachtlijstbericht ofwel AW317. Voor het overige is het model ongewijzigd.
Aanleiding voor de wijziging van de AW317 is dat in de voorbereiding op de migratie naar iWlz
2.0 steeds duidelijker werd dat deze release consequenties zou hebben voor het AW317-bericht –
en daarmee voor de landelijke wachtlijsten.
Zo kwam naar voren dat AW317-gegevens na de ingebruikname van iWlz 2.0 de wachtlijsten
minder compleet en minder correct zouden maken dan bij de voorgaande release van iWlz.
Onterecht actief wachtend
Een voorbeeld zijn zorgtoewijzingen voor verblijf die gesplitst worden over meer dan één
zorgaanbieder, wat bijvoorbeeld het geval is als dagbesteding door een andere zorgaanbieder
geleverd wordt. Zulke toewijzingen kunnen onterecht als ‘actief wachtend’ terechtkomen op de
landelijke wachtlijsten.
Oplossing
Om dit te voorkomen, wordt in het AW317-bericht het element ‘Opname ja/nee’ opgenomen.
Door vulling van dit element kan Zorginstituut Nederland bepalen of een cliënt inderdaad wacht
op opname (wel plaatsing op de wachtlijst) of dat hij alleen wacht op dagbesteding en al wel is
opgenomen (geen plaatsing op de landelijke wachtlijst).
Aanpassing van het wachtlijstbericht
De nieuwe specificaties van het AW317-bericht zijn al voor 1 april bekendgemaakt bij de
betrokken partijen: zorgkantoren en hun softwareleveranciers. Per 1 juli 2018 wordt het
wachtlijstbericht, de AW317, aangepast. Vanaf dat moment is het in de nieuwe vorm van kracht.
Documentatie
De wijziging raakt aan het mutatieoverzicht iWlz 2.0 t.o.v. iWlz 1.2, de XSD van het
wachtlijstbericht en het regelrapport voor iWlz 2.0. Onder ‘Meer informatie’ kunt u de
bijgewerkte documentatie downloaden, evenals in de iBieb (categorie iWlz 2.0) en op de pagina
Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0).
Contact en veelgestelde vragen
Hebt u vragen over deze aanpassing voor iWlz 2.0 in het Informatiemodel iStandaarden of over
het model in het algemeen? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
Meer achtergrond over de relatie tussen de iStandaard iWlz en wachtlijsten in de langdurige zorg
leest u onder het tabblad Wachtlijsten op deze website. Ook kunt u de veelgestelde vragen
raadplegen over iWlz 2.0 en de veelgestelde vragen over wachtlijstinformatie.
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18 april 2018 – Na de ingebruikname van iWlz 2.0 heeft Zorginstituut Nederland
bevindingen ontvangen over een te streng geformuleerd pattern op het element
HuisnummerToevoeging.
18 april 2018 – Na de ingebruikname van iWlz 2.0 heeft Zorginstituut Nederland
bevindingen ontvangen over een te streng geformuleerd pattern op het element
HuisnummerToevoeging.
Voor de problematiek rond dit element is een tijdelijke oplossing gevonden die nu doorgevoerd
wordt in de specificaties. Het pattern is op alle releases (iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2) van
kracht, maar de wijziging betreft alléén iWlz 2.0.
Het Informatiemodel iStandaarden is inmiddels bijgewerkt naar aanleiding van de wijziging. Ook
zijn het regelrapport, het mutatieoverzicht en de XSD van het basisschema iWlz geüpdatet.
U kunt deze documenten inzien op drie plekken op deze website: onder ‘Meer informatie bij dit
bericht’, in de iBieb bij ‘Release iWlz 2.0’ en op de pagina waar alle documentatie van het
informatiemodel voor iWlz 2.0 verzameld is.
Pattern: bevindingen
De wijziging is doorgevoerd in het pattern op het element HuisnummerToevoeging. Dit pattern
was in eerste instantie toegevoegd om te voorkomen dat spaties gevuld konden worden. Die
werkwijze blijkt nu te stringent: uit de bevindingen blijkt dat kleine letters en punten niet meer
zijn toegestaan, terwijl dat eerder wel mogelijk was.
Gegevens over de huisnummertoevoeging moeten overgenomen kunnen worden uit de
basisregistratie personen (BRP) en daarin zijn kleine letters wel toegestaan. Ook heeft het CIZ
aangegeven dat soms ook punten gebruikt worden in de huisnummertoevoeging.
In de voorgaande releases was al een pattern gedefinieerd op het element HuisnummerToevoeging
om te voorkomen dat het element leeg wordt meegestuurd in een XML-bericht. Dit pattern is ook
in de nieuwe releases nog van kracht, waardoor er nu twee patterns gedefinieerd zijn op één
datatype.
Het blijkt dat bij reguliere validatie tegen het XSD niet, of niet altijd, gevalideerd wordt op beide
patterns. Hierdoor komt het voor dat een ketenpartij een bericht uitstuurt dat in de XSD-validatie
niet uitvalt op het nieuwe pattern dat controleert op vulling met hoofdletters en cijfers.
Deze berichten worden ook niet afgekeurd binnen de controle die VECOZO uitvoert en ook niet
door de Validatiemodule van Zorginstituut Nederland. Als de ontvangende partij wél controleert
op het nieuwe pattern, dan wordt het bericht dus afgekeurd.
In de Validatiemodule is namelijk het stringente pattern ingebouwd, maar de module 'ziet' alleen
het eerste pattern. Dat komt doordat het tweede pattern alleen geactiveerd wordt als het element
gevuld is. De werking van de Validatiemodule is daarmee zowel voor als na de livegang van iWlz
2.0 altijd gebaseerd geweest op het eerste pattern.
Oplossing
Het issue leidt nu alleen tot operationele problemen in iWlz 2.0, doordat sommige zorgkantoren

indicatieberichten niet kunnen inlezen en die dus ook niet kunnen doorzetten naar de
zorgaanbieders. Omdat het proces hierop vastloopt, moest snel een oplossing gekozen worden die
bij alle partijen doorgevoerd kon worden.
Het pattern dat controleert op hoofdletters en cijfers in HuisnummerToevoeging is verwijderd. Het
pattern dat controleert op het element dat niet leeg mag worden meegegeven, blijft gehandhaafd.
Daarmee is de definitie van het datatype gelijk aan de definitie zoals die gold in de voorgaande
releases ofwel de releases die tot 1 april 2018 in gebruik waren.
Aanpassing geldt alleen voor een aantal softwareleveranciers
Deze wijziging hoeft niet door alle partijen doorgevoerd te worden. Alleen softwareleveranciers
waarbij het strenge pattern is ingebouwd, moeten dat pattern verwijderen of uitzetten.
Voor andere softwareleveranciers geldt dat zij niets hoeven te doen. Partijen moeten zelf bepalen
of het dubbele pattern in het huidige basisschema in hun software problemen oplevert. Zo ja, dan
worden zij verzocht om deze controle ‘uit te zetten’.
Geen wijziging voor iWmo 2.2, iJw 2.2 en iPgb 2.0
Op basis van de signalen die wij tot nu toe van softwareleveranciers in het iWmo/iJw-domein
hebben ontvangen, zien wij op dit moment geen aanleiding om softwareleveranciers te adviseren
de aanpassingen in het basisschema door te voeren. Op een later te bepalen ‘natuurlijk’ moment
zal deze aanpassing wel meegenomen worden in een nieuwe release. Aangezien iPgb 2.0 nog niet
in productie is genomen, wordt hier vooralsnog ook nog geen aanpassing doorgevoerd.
Contact en vragen
Mocht in de komende periode alsnog problemen optreden die gerelateerd zijn aan dit issue, dan
kunt u dat laten weten bij de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.
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20 april 2018 - Om zorgaanbieders goed te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen
en innovaties in informatie-uitwisseling, heeft de Themacommissie Informatisering van
Actiz vorige week een werkbezoek gebracht aan Zorginstituut Nederland.
20 april 2018 - Om zorgaanbieders goed te kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen
en innovaties in informatie-uitwisseling, heeft de Themacommissie Informatisering van
Actiz vorige week een werkbezoek gebracht aan Zorginstituut Nederland.
ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en
ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De leden zijn heel divers, zowel in
omvang als in dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers biedt Actiz zorg en ondersteuning
aan circa 2 miljoen cliënten.
Het Zorginstituut heeft Actiz uitgenodigd om hen te informeren over lopende en nieuwe
activiteiten van Team Informatiestandaarden. Er ontstond een interessant gesprek over FAIR Data,
de Personal Health Train, het Actieprogramma iWlz en blockchaintechnologie in de zorg.
Ontmoetingen als deze helpen de sector om nieuwe ontwikkelingen te duiden en zorgbestuurders
voor te bereiden op besluitvorming.
Actiz: “Het was een boeiende, geslaagde en informatieve bijeenkomst." Zie ook het nieuwsbericht
op de website van Actiz:
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26 april 2018 – Op Koningsdag (vrijdag 27 april) zijn de Servicedesk iStandaarden en het
Zorginstituut de hele dag gesloten.
26 april 2018 – Op Koningsdag (vrijdag 27 april) zijn de Servicedesk iStandaarden en het
Zorginstituut de hele dag gesloten.
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9 mei 2018 – Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en op tweede pinksterdag (maandag
21 mei) zijn de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland de hele dag gesloten.
9 mei 2018 – Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en op tweede pinksterdag (maandag
21 mei) zijn de Servicedesk iStandaarden en Zorginstituut Nederland de hele dag gesloten.
Ook op de dag na Hemelvaart – vrijdag 11 mei – zijn zowel het Zorginstituut als de Servicedesk
gesloten.
Op de overige dagen van de werkweken waarin 10 mei en 21 mei vallen, gelden de normale
openingstijden. De Servicedesk iStandaarden is open van 8.00 tot 17.00 uur en ook het
Zorginstituut is bereikbaar zoals u dat gewend bent.

Titel: Denktank IZO 5 juni: hoe kan informatievoorziening rond mantelzorg beter georganiseerd
worden?
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16 mei 2018 – Zorginstituut Nederland organiseert in juni de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema ‘Mantelzorg zonder
(digitale) hindernissen’. Hoe kan informatievoorziening rond mantelzorg beter
georganiseerd worden?
16 mei 2018 – Zorginstituut Nederland organiseert in juni de Denktank IZO
(Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) met als thema ‘Mantelzorg zonder
(digitale) hindernissen’. Hoe kan informatievoorziening rond mantelzorg beter
georganiseerd worden?
Mantelzorgers hebben het druk. Naast de primaire zorg en aandacht voor hun naasten, lopen ze
regelmatig aan tegen hindernissen en obstakels tussen verschillende organisaties en hulpverleners.
Regelwerk en administratieve rompslomp
Regelwerk en administratieve rompslomp behoren tot de grootste ergernissen bij mantelzorgers.
Op 5 juni gaan ruim honderd deelnemers met hen en met andere zorgprofessionals in gesprek en
aan de slag.

Programma
Deelnemers krijgen op deze dag inzicht in de praktijk van mantelzorgers en de hindernissen die
zij ervaren. Hoe kan verbeterde uitwisseling van informatie het belangrijke werk van
mantelzorgers makkelijker maken? Tijdens twee plenaire presentaties en zes workshops gaan we
met elkaar aan de slag om te bedenken hoe de informatievoorziening rond mantelzorg beter
georganiseerd kan worden.
Voor wie?
Deze dag is primair bestemd voor informatiemanagers, beleidsmakers en bestuurders die werken
in de zorg en ondersteuning, bij overheden of bij uitvoeringsorganisaties. Vanzelfsprekend zijn ook
mantelzorgers van harte welkom!
Meer informatie
Het volledige programma en de verschillende workshops vindt u op de pagina Denktank IZO .
Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.
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1 juni 2018 – Voor iWmo 2.2 en iJw 2.2, die per 1 april van kracht zijn, bereidt
Zorginstituut Nederland momenteel een tussenrelease voor. Deze release is het antwoord op
drie bevindingen met iWmo 2.2 en iJw 2.2 van gemeenten en zorgaanbieders.
1 juni 2018 – Voor iWmo 2.2 en iJw 2.2, die per 1 april van kracht zijn, bereidt
Zorginstituut Nederland momenteel een tussenrelease voor. Deze release is het antwoord op
drie bevindingen met iWmo 2.2 en iJw 2.2 van gemeenten en zorgaanbieders. De impact van
de tussenrelease op systemen en administraties van betrokken partijen wordt ingeschat als
gering.
Dit zijn de drie bevindingen die de tussenrelease voor iWmo 2,2 en iJw 2.2 per 1 oktober 2018
oplost.
1 Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308
De invulinstructie IV063 die de methode ‘Som over declaratie/factuurperiode’ beschrijft, heeft als
doel te zorgen dat per cliënt/product maar één prestatieregel per declaratie/factuurperiode wordt
aangeboden. Op dit moment is de invulinstructie niet in overeenstemming met de beschreven
technische controles die aangeven dat de declaratie/factuurperiode wél binnen de toegewezen
periode moet vallen.
Oplossing
De invulinstructie wordt aangepast zodat deze in lijn is met de beschreven technische controles,
die aangeven dat de declaratie/factuurperiode moet vallen binnen de toegewezen periode.
2 ToewijzingNummer optioneel maken voor oude toewijzingen
In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd dat ‘ToewijzingNummer’ in het
toewijzingbericht (WMO301 en JW301) verplicht gevuld moet worden. Door deze verplichting is
het echter niet meer mogelijk om een toewijzing in te trekken die verzonden is vóór de invoer van
‘ToewijzingNummer’.
Oplossing
‘ToewijzingNummer’ in WMO301 en JW301 wordt conditioneel verplicht gesteld.
3 Pattern op HuisnummerToevoeging versoepelen
In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd op het element
HuisnummerToevoeging, dat onderdeel is van het samengestelde datatype CDT_Adres. Er is een
pattern toegevoegd op dit element om te voorkomen dat het element spaties kan bevatten. Het
toegepaste pattern is echter te stringent, waardoor bepaalde gegevens over de
huisnummertoevoeging niet overgenomen kunnen worden uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Oplossing
Het pattern dat afdwingt dat ‘HuisnummerToevoeging’ gevuld wordt met hoofdletters en cijfers
wordt verwijderd van het datatype LDT_HuisnummerToevoeging in de basisschema’s van iWmo
en iJw. Het pattern dat afdwingt dat het element niet leeg meegestuurd mag worden, blijft bestaan.
Publicatie op 1 juli 2018
Op 1 juli 2018 worden de aanpassingen in het Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd. Wilt u
meer informatie of hebt u een vraag? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden:
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Zorginstituut Nederland publiceert conceptspecificaties iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3
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5 juni 2018 – Volgens de releaseplanning heeft het Zorginstituut vandaag in het
Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases
gepubliceerd: iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3.
5 juni 2018 – Volgens de releaseplanning heeft het Zorginstituut vandaag in het
Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van de nieuwe iStandaarden-releases
gepubliceerd: iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3.
In de afgelopen maanden zijn wijzigingsverzoeken afgestemd met de betrokken partijen in het
werkveld. De wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vanaf vandaag gaat de
reviewperiode in, waarin ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van
iStandaarden bevindingen op de conceptspecificaties kunnen melden.
iWlz 2.0.1: een kleine revisierelease
Na de implementatie van de major release iWlz 2.0 op 1 april van dit jaar, heeft de stuurgroep
iWlz op 29 mei besloten om een zeer kleine revisierelease door te voeren voor de iWlz-standaard.
Wijzigingen die worden doorgevoerd hebben voornamelijk betrekking op operationele
bedrijfsregels die het werken met iWlz duidelijker maken. De enige technische aanpassing die
wordt doorgevoerd, is de aanpassing van een codetabel. De impact van deze release is voor
softwareleveranciers dan ook minimaal.
Gezien het kleine pakket aan wijzigingen die iWlz 2.0.1. met zich meebrengt en de minimale
impact op softwaresystemen, is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt
in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent. Gebruikers van iWlz dienen op
de ingangsdatum dus direct over te gaan op de nieuwe release.
iWlz 2.0.1, de nieuwe subversie van iWlz, wordt per 1 januari 2019 van kracht.
iWmo 2.3 en iJw 2.3: een verduidelijkingsrelease
De beste typering van deze release is: verduidelijkingsrelease. De beoogde wijzigingen dragen bij
aan eenduidiger toepassing van de standaarden (minder verscheidenheid) en betere ondersteuning
van het bedoelde gebruik. Het moet voor alle gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning
substantiële vermindering van administratieve lasten en vooral minder ergernis opleveren.
De iWmo- en de iJw-standaard worden verbeterd door het gebruik van regieberichten te
verduidelijken en aan te scherpen en door declaratie- en facturatieberichten meer te harmoniseren
met de overige berichten. Daarnaast bevatten iWmo 2.3 en iJw 2.3 kleine technische en
functionele verbeteringen.

De wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.2 en iJw 2.2 hebben niet alleen invloed op de
berichtspecificaties, maar ook op de bedrijfsregels. Gemeenten en aanbieders van zorg en
ondersteuning ervaren de doorwerking in de contract- en procesafspraken. Ook moeten
softwareleveranciers de specificaties in hun gegevensmodel inbouwen. Datzelfde geldt voor de
aangepaste bedrijfsregels in hun workflow-ondersteuning.
Het Zorginstituut heeft voldoende draagvlak bij gemeenten, zorgaanbieders en
softwareleveranciers vastgesteld om de release in het eerste kwartaal van 2019 in te laten gaan.
De Stuurgroep i-Sociaal Domein neemt op 19 juni een definitief besluit over het moment
waarop iWmo 2.3 en iJw 2.3 van kracht worden.
Documentatie op deze website
Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor de drie nieuwe releases hoort nog een aantal
documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op
deze pagina’s:
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.3)
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)
Zie ook de ontwikkelpagina’s waar we alle documentatie die momenteel beschikbaar is voor u
verzamelen en aanvullen:
• Ontwikkeling iWlz 2.0.1
• Ontwikkeling iWmo 2.3
• Ontwikkeling iJw 2.3
Daarnaast wordt de documentatie per release automatisch weergegeven in de iBieb. Zie de
categorieën ‘Release iWlz 2.0.1’, ‘Release iWmo 2.3’ en ‘Release iJw 2.3’.
Gezamenlijke sessie beoordeling conceptspecificaties (iWmo 2.3 en iJw 2.3)
Het Zorginstituut organiseert op woensdag 20 juni een bijeenkomst waar softwareleveranciers
gezamenlijk de conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 kunnen beoordelen. De uitnodiging
voor deze ‘review-sessie’ wordt uiterlijk 8 juni verstuurd.
Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties? Graag voor 21 juni!
Onder ‘Meer informatie’ vindt u alle documenten die horen bij de publicatie van de voorlopige
specificaties voor iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3. Op de beginpagina van het Informatiemodel
iStandaarden (2019) vindt u het model voor alle drie de releases.
Gezien het kleine pakket aan wijzigingen dat iWlz 2.0.1 met zich meebrengt, wordt voor deze
release vooralsnog geen review-sessie georganiseerd. Uiteraard kunnen zij wel de specificaties
voorzien van hun commentaar.
Dat geldt ook voor de softwareleveranciers die niet kunnen deelnemen aan de review-sessie voor
iWmo 2.3 en iJw 2.3, We ontvangen uw bevindingen dan graag vóór donderdag 21 juni 2018 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 – 5 tot en met 21 juni – gepubliceerd wordt.

Publicatie definitieve specificaties
In de eerste week van juli publiceren we de definitieve specificaties van iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en
iJw 2.3. In die publicatie zijn alle opmerkingen uit de reviewperiode verwerkt.
Contact
Meer weten over de nieuwe releases van iWlz, iWmo en of iJw? Neem contact op met Team
iStandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Denktank IZO over mantelzorg - ‘Het geluksmoment is de ware opdracht van de
gezondheidszorg’
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7 juni 2018 - Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen was het thema van de Denktank
IZO die Zorginstituut Nederland gisteren organiseerde. Een gemêleerd publiek van zo'n
negentig deelnemers – mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgkantoren – was actief rond de
vraag: hoe kan verbeterde informatievoorziening in zorg en ondersteuning helpen bij het
werk van mantelzorgers?
7 juni 2018 - Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen was het thema van de Denktank
IZO die Zorginstituut Nederland gisteren organiseerde. Een gemêleerd publiek van zo'n
negentig deelnemers – mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgkantoren – was actief rond de
vraag: hoe kan verbeterde informatievoorziening in zorg en ondersteuning helpen bij het
werk van mantelzorgers?
Dagvoorzitter Hans Oosterkamp: “Wat zou het gaaf zijn als we vandaag rond het onderwerp een
begin, een eerste stap naar oplossingen vinden.”
Cartoon: Suus van den Akker, livecartooons.nl
Hans refereerde aan blockchain Mijn Zorg Log, de eerste werkende blockchain in de zorg die nu
in de praktijk getoetst wordt. De kiem voor de innovatie werd gelegd op de Denktank IZO. “Ook
vandaag is genoeg kennis en ervaring aanwezig om met het begin van oplossingen naar huis te
gaan.”
Sprekers
Laurent de Vries, bestuurder bij zorgaanbieder Viattence, vertelde een inspirerend en warm
verhaal waarin hij pleitte voor zorg die recht doet aan de persoon in plaats van aan het systeem.
Viattence scoort hoog op kwaliteit van leven, medewerkerstevredenheid en familieparticipatie.
“Het geluksmoment is de ware opdracht van de gezondheidszorg. In alles wat onze organisatie
doet, zijn huiselijkheid, liefde en aandacht het uitgangspunt.”
Cora Postema liet zien dat zorg voor haar naaste een deel van haar leven is. “Zorgen voor elkaar
is onderdeel van partnerschap tussen mensen en familieleden. Je hoeft mensen niet opeens
‘mantelzorger’ te noemen op het moment dat je voor elkaar gaat zorgen. Dat hoort gewoon bij het
leven.”
Foto: Monique Kooijmans, moniquekooijmans.nl
Workshops
De workshops waarin de deelnemers met elkaar het thema uitdiepten, gingen over 'mantelzorg
2.0', 'sprekende bloempotten en seinende rollators', ‘regie op informatie', ‘de burger in z’n kracht’,
‘vermindering van de regeldruk bij mantelzorgers’ en ‘wie het weet mag het zeggen’.

Verslag
Onder 'Meer informatie' kunt u het verslag van de Denktank IZO van 5 juni 2018 downloaden.
Wilt u ook een Denktank IZO bijwonen? Dinsdag 20 november 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.

Titel: Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en
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14 juni 2018 - In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter
proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet
van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in
de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland.
Zorginstituut Nederland en VGZ beproeven blockchaintechnologie in de praktijk
14 juni 2018 - In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter
proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet
van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in
de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden,
kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de
bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg voor Nederlands
eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn bekend.
Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de driekraamzorgaanbieders
LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hieldenvoor de proef de
urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet
hetZorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopardom inzicht
te krijgen in de mogelijkheden en consequenties vanblockchaintechnologie in relatie tot bestaande
processen, wet- en regelgevingen technieken in de zorg. Met de praktijkproef is getoetst hoe
deelnemers hetwerken ermee ervaren.

Vereenvoudiging administratieve processen
Het gebruik van de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log leidt tot één actuele gedeelde waarheid
over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden,
kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd,
doordat een aantal controles en data invoer stappen niet meer nodig zijn. Zo vervalt de huidige
stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder.
Met blockchaintechnologie kan op verschillende terreinen tijdswinst worden geboekt doordat het
administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren anders
en eenvoudiger kan worden ingericht. Kraamverzorgenden die in de praktijkproef met Mijn Zorg
Log werkten zijn enthousiast: “Het gebruik van Mijn Zorg Log vind ik helemaal passen bij deze
tijd, het is handig en makkelijk. Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als
het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen
met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau zou dat ideaal voor mijn
werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie”, aldus
kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland.
De geïdentificeerde korte termijn verbeteringen voor de kraamzorg zijn mogelijkerwijs ook deels
met andere technieken dan enkel met blockchain te behalen. Hoe dit uitpakt bij schaalvergroting
op lange termijn vergt verder onderzoek.

Kraamzorg LiemersCare is erg enthousiast over de ervaring met de praktijkproef. Directeur Wim
Peters: “Het systeem geeft ons als kraamzorg een aantal voordelen. De administratieve last neemt
af, voornamelijk in de backoffice, en het zou bij schaalvergroting en adoptie door grote
zorgverzekeraars doelmatigere en efficiëntere inzet van zorg kunnen realiseren. Voor Integrale
Geboorte Organisaties voorzie ik dat declaratie/financiering met behulp van
blockchaintechnologie een oplossingsrichting kan zijn. Deze organisaties hebben momenteel te
kampen met een trage financiële afhandeling.”

De hele keten betrokken
Voor de praktijkproef is met alle betrokken partijen het ketenproces ingericht uitgaande van de
uitgangspunten die blockchaintechnologie biedt: regie voor de cliënt, dezelfde actuele en
onweerlegbare informatiebron voor alle partijen en real-time afhandeling. Dit droeg bij aan de
bestendiging van de onderlinge vertrouwensrelatie wat essentieel is voor het delen van dezelfde
informatiebron.

Blockchain nog in de kinderschoenen
Om de toegevoegde waarde van blockchain ten volle te benutten moet nog wel een aantal
vraagstukken, onder andere op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit worden
beantwoord. Voor de zorg is in verband met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens een
permisssioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Een permissioned blockchain
biedt functionaliteiten om privacygevoelige informatie te verwerken in de (kraam)zorg indien
daarvoor maatregelen worden genomen. In Mijn Zorg Log staat privacygevoelige informatie niet
op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan namelijk enkel sleutels, hashes en pointers
naar data en gebruikers.
De wijze waarop de governance van blockchainoplossingen ingeregeld kan worden bij
ketenverbreding en domeinoverstijging vergt vervolgonderzoek. Daarbij is het van belang om te
kijken wat nodig is om het publiek belang en het belang van de burger voorop te plaatsen. Om de
burger regie te geven, zou de burger moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage,
toevoegen en aanpassen van zijn informatie in de blockchain.
Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland: “Met de praktijkproef hebben
we ervaren wat deze nieuwe technologie kan betekenen voor de informatie-uitwisseling in de zorg.
De mogelijkheden om administratieve processen te vereenvoudigen, effectiever en efficiënter in te
richten en daarmee administratieve druk te verlichten, laten een toekomstscenario zien met
voordelen voor alle betrokken ketenpartijen. De praktijkproef toont aan dat de burger met
blockchain een centrale positie kan krijgen binnen zijn eigen zorgprocessen en inzicht kan hebben
zijn eigen gegevens. Inzicht en regie voor de burger zijn voor het Zorginstituut van groot belang.
De ontwikkeling van blockchain staat in de kinderschoenen. Kennisdeling binnen de zorg is nodig
om ervoor te zorgen dat partijen niet opnieuw hetzelfde wiel uitvinden. Er zijn nog veel vragen,
maar de resultaten uit de praktijkproef maken duidelijk dat het de moeite waard is samen aan de
slag te gaan met blockchain in de zorg.”
Het rapport van de praktijkproef blockchain in de kraamzorg is te downloaden van:
www.blockchainindezorg.nl
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Afbeeldingen:
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28 juni 2018 – Vandaag zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van iWlz 2.0.1, de
release die per 1 januari 2019 van kracht wordt. De definitieve specificaties van iWmo 2.3 en
iJw 2.3 komen op 16 juli 2018 beschikbaar.
28 juni 2018 – Vandaag zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van iWlz 2.0.1, de
release die per 1 januari 2019 van kracht wordt. De definitieve specificaties van iWmo 2.3 en
iJw 2.3 komen op 16 juli 2018 beschikbaar.
Definitieve specificaties iWlz 2.0.1
De periode waarin de conceptspecificaties van iWlz 2.0.1 beoordeeld konden worden, liep van 5
tot en met 21 juni.
Voor iWlz 2.0.1 hebben we twee bevindingen ontvangen. Ze zijn verwerkt in de definitieve
specificaties die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’. In het mutatieoverzicht kunt u alle
wijzigingen ten opzichte van iWlz 2.0 inzien. De wijzigingen zijn inmiddels ook opgenomen in
het Informatiemodel iStandaarden.
Een kleine revisierelease
iWlz 2.0.1 is een zeer kleine revisierelease die vanaf 1 januari 2019 iWlz 2.0 vervangt.
Wijzigingen die worden doorgevoerd hebben voornamelijk te maken met operationele
bedrijfsregels die het werken met iWlz duidelijker maken.
De enige technische aanpassing die wordt doorgevoerd, is de aanpassing van een codetabel. De
impact van iWlz 2.0.1 is voor softwareleveranciers dan ook minimaal: alleen het basisschema
(XSD’s iWlz 2.0.1) en een codetabel (Codelijsten iWlz 2.0.1) wijzigen.
Implementatie via big bang-scenario
iWlz 2.0.1 brengt een klein pakket aan wijzigingen met zich mee en de impact op
softwaresystemen is minimaal. Daarom is ervoor gekozen om de release te implementeren via een
big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van de release geen conversieperiode kent.
Gebruikers van iWlz moeten op 1 januari 2019 dus direct over gaan op de nieuwe release.
Ondersteuning
Zorginstituut Nederland biedt ondersteuning bij de implementatie van iWlz 2.0.1. Met ingang van
september kunnen de Testvoorziening iStandaarden (TiS) en de Validatiemodule werken met de
nieuwe release.
Daarnaast publiceren we geregeld nieuwe casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden
waarmee de iWlz-processen nog meer verduidelijkt worden.
Gezien het karakter van de release wordt geen Groene Vink uitgegeven voor iWlz 2.0.1.

Documentatie op deze website
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een
overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)
De ontwikkelpagina iWlz 2.0.1 biedt behalve documentatie over de nieuwe release ook de
planning:
• Ontwikkeling iWlz 2.0.1
Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.1’ automatisch weergegeven in de
iBieb:
• iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.1’)
Definitieve specificaties iWmo 2.3 en iJw 2.3
Voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 is vorige week besloten de reviewperiode met één week te verlengen,
tot 28 juni. De definitieve specificaties van beide releases komen later beschikbaar. Daarover
verschijnt op 16 juli een nieuwsbericht op deze website.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of over de documentatie? Neemt u dan contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Denktank IZO: verslag en filmpje van de bijeenkomst van 5 juni 2018
Publicatie: 2018-06-28
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/denktank-izo-verslag-en-filmpje-van-de-bijeenkomstvan-5-juni-2018
Afbeeldingen:
28 juni 2018 – Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen was het thema van de Denktank
IZO die Zorginstituut Nederland begin deze maand organiseerde. Het complete verslag van
de bijeenkomst is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een korte film over de
Denktank bekijken.
28 juni 2018 – Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen was het thema van de Denktank
IZO die Zorginstituut Nederland begin deze maand organiseerde. Het complete verslag van
de bijeenkomst is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een korte film over de
Denktank bekijken.
Korte film
In de film komen aan het woord: Laurent de Vries (bestuurder bij zorgaanbieder Viattence), Cora
Postema (zorgt voor haar man en moeder), Sabine Timmer (beleidsmedewerker Vilans), Arijenne
van der Leij (zorgt voor haar zoon met hersenbeschadiging), Walter Popken (beleidsmedewerker
CAK) en Annemieke van der Dussen (zorgde voor haar man met dementie).

Verslag Denktank IZO
Het boekje over het verslag van de Denktank IZO van 5 juni 2018 kunt u hieronder bekijken. Ook
kunt u het als pdf downloaden onder 'Meer informatie'.

In het verslag staan ook de cartoons die tijdens de bijeenkomst live getekend zijn. Per workshop
zijn de inspiratie en nieuwe inzichten beschreven waarmee de IZO-partijen een vervolg kunnen
gaan geven aan de opbrengst van de Denktank IZO.

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 donderdag 22 november 2018. Kijk voor meer informatie op
www.istandaarden.nl/izo/denktank.

Titel: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2: publicatie bijgewerkte specificaties van de tussenrelease
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28 juni 2018 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties van een tussenrelease voor iWlz,
iWmo en iJw gepubliceerd. Op 1 juni berichtten we dat het alleen zou gaan om wijzigingen
voor iWmo 2.2 en iJw 2.2. Vanwege twee bevindingen van iWlz 2.0-gebruikers in de
afgelopen weken is besloten om ook voor iWlz 2.0 een tussenrelease uit te brengen.
28 juni 2018 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties van een tussenrelease voor iWlz,
iWmo en iJw gepubliceerd. Op 1 juni berichtten we dat het alleen zou gaan om wijzigingen
voor iWmo 2.2 en iJw 2.2. Vanwege twee bevindingen van iWlz 2.0-gebruikers in de
afgelopen weken is besloten om ook voor iWlz 2.0 een tussenrelease uit te brengen.
In dit bericht vindt u alle informatie over de tussenrelease van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.
Vandaag zijn alle wijzigingen die hieronder per release beschreven staan in het Informatiemodel
iStandaarden gepubliceerd.
Tussenrelease iWmo 2.2 en iJw 2.2
Na de ingebruikname van iWmo 2.2 en iJw 2.2 hebben gebruikers van het iWmo- en iJwberichtenverkeer een aantal bevindingen geconstateerd. Deze bevindingen worden in de
tussenrelease, die per 1 oktober 2018 ingaat, opgelost.
Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308
De invulinstructie IV063 die de methode ‘Som over declaratie/factuurperiode’ beschrijft, is
aangepast zodat deze in lijn is met de technische controles op het declaratiebericht.
ToewijzingNummer optioneel maken voor oude toewijzingen
In het toewijzingsbericht (WMO301 en JW301-bericht) is het element ToewijzingNummer een
veld wat conditioneel verplicht wordt gesteld.
Pattern op HuisnummerToevoeging versoepelen
Het toegepaste pattern op het element HuisnummerToevoeging is te stringent, waardoor bepaalde
gegevens over de huisnummertoevoeging niet overgenomen kunnen worden uit de Basisregistratie
Personen (BRP). Om dit op te lossen is het pattern dat afdwingt dat ‘HuisnummerToevoeging’
gevuld wordt met hoofdletters en cijfers verwijderd. Het pattern dat afdwingt dat het element niet
leeg meegestuurd mag worden, blijft bestaan.
Deze wijzigingen zijn van invloed op de XSLT’s, de XSD’s en het regelrapport van iWmo 2.2 en
iJw 2.2. De tussenrelease iWmo 2.2 en iJw 2.2 wordt per 1 oktober van kracht. Onder ‘Meer
informatie’ kunt u de documentatie bij de release downloaden.

Titel: Nieuws over de 2019-release van iWlz en over de tussenrelease van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en
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28 juni 2018 – Vandaag hebben we twee nieuwsberichten uitgebracht over iStandaardenreleases.
28 juni 2018 – Vandaag hebben we twee nieuwsberichten uitgebracht over iStandaardenreleases.

• Definitieve specificaties 2019-releases: iWlz 2.0.1 gepubliceerd, iWmo 2.3 en iJw 2.3 op
16 juli
• iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2: publicatie bijgewerkte specificaties van de
tussenrelease

Titel: iWlz 2.0.1: de specificaties van de wachtlijstberichten AW317 en AW318 zijn bijgewerkt
Publicatie: 2018-07-05
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwlz-201-de-specificaties-van-dewachtlijstberichten-aw317-en-aw318-zijn-bijgewerkt
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
Foto%20bij%20NB%205%20juli%202018.jpg
5 juli 2018 – Voor iWlz 2.0.1 zijn vandaag de specificaties van de wachtlijstberichten
(AW317 en AW318) gepubliceerd. Deze wijziging is relevant voor zorgkantoren en hun
softwareleveranciers.
5 juli 2018 – Voor iWlz 2.0.1 zijn vandaag de specificaties van de wachtlijstberichten
(AW317 en AW318) gepubliceerd. Deze wijziging is relevant voor zorgkantoren en hun
softwareleveranciers.
De publicatie van vandaag ligt in het verlengde van die van de definitieve specificaties van iWlz
2.0.1 op 28 juni. Daarover leest u meer in dit nieuwsbericht.
Aanpassing geldt alleen voor de AW317 en AW318
Alleen de specificaties van de wachtlijstberichten – het AW317-bericht en het AW318-bericht –
zijn aangepast. De wijziging is alléén relevant voor zorgkantoren en hun softwareleveranciers.
Onder ’Meer informatie’ vindt u de documentatie die gewijzigd is vergeleken met de publicatie
van vorige week donderdag.
Wat houdt de wijziging in?
Het element ‘Bsn’ wordt per 1 januari 2019 opgenomen in de wachtlijstberichten. Dit element
vervangt het huidige element ‘VolgnummerClient.
Reden voor de wijziging: de AVG
Door het bsn op te nemen in het wachtlijstbericht kunnen zorgkantoren het bestand vóór
aanlevering aan het Zorginstituut op de juiste wijze pseudonimiseren. Daarmee voldoet de
gegevensuitwisseling aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Over de documentatie
De aanpassing heeft nieuwe XSD’s voor het wachtlijstbericht, een nieuwe XSLT en een
bijgewerkte versie van het regelrapport en het mutatieoverzicht tot gevolg.
De aanpassing in het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1) en de nieuwe XSD’s voor het
wachtlijstbericht zijn vandaag gepubliceerd.
Let op: de nieuwe versies van de XSLT’s volgen nog. Ze worden uiterlijk begin augustus
gepubliceerd, de exacte publicatiedatum malen we medio juli 2018 bekend.
Overzicht
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een
overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)
De ontwikkelpagina iWlz 2.0.1 biedt behalve documentatie over de nieuwe release ook de
planning:
• Ontwikkeling iWlz 2.0.1

Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.1’ automatisch weergegeven in de
iBieb:
• iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.1’)
Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of de documentatie? Neemt u dan contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Definitieve specificaties iWmo 2.3 en iJw 2.3 gepubliceerd
Publicatie: 2018-07-13
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Afbeeldingen:
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13 juli 2018 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties
gepubliceerd van twee nieuwe iStandaarden-releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.
13 juli 2018 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties
gepubliceerd van twee nieuwe iStandaarden-releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van
iStandaarden.
In dit bericht leest u meer over de implementatiedatum en manier waarop iWmo 2.3 en iJw 2.3 in
gebruik worden genomen in 2019.
iWmo 2.3 en iJw 2.3
De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.2 en iJw 2.2, die begin april 2018 in gebruik zijn
genomen. Naar verwachting treden de nieuwe releases op 1 april 2019 in werking, met een big
bang-scenario. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.
> Meer weten over iWmo 2.3? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
> Meer weten over iJw 2.3? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)
Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die
naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 5 juni 2018 zijn binnengekomen.
Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut.
Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iWmo 2.3 en iJw
2.3.
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een
overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per
RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.
Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWmo 2.2 en
iJw 2.2. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.
Procesbeschrijvingen
Bij de beoordeling van de conceptspecificaties van de 2.3-releases zijn relatief veel opmerkingen
gemaakt over de procesbeschrijvingen van iWmo 2.2 en iJw 2.2. Het commentaar daarop is zo
veel mogelijk meegenomen. De procesbeschrijvingen onder ‘Meer informatie’ horen bij de
definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:
• Codelijsten iWmo 2.3 / Codelijsten iJw 2.3
• iWmo 2.3 XSD’s /iJw 2.3 XSD’s
• Regelrapport iWmo 2.3 /Regelrapport iJw 2.3
Waar vindt u de documentatie?
Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw
2.3 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden
2019.
Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website
gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ‘iWmo 2.3’ en ‘iJw 2.3’ in de iBieb.
Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van elke release, zie de links bovenaan dit
bericht.
De informatiemodel-documentatiepagina’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 laten zien welke
documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versies actueel zijn.
Informatiesessies, modules en draaiboeken
Het Zorginstituut organiseert, samen met het Ketenbureau i-sociaaldomein, in oktober en
november bijeenkomsten om het iWmo- en iJw-werkveld te informeren over de nieuwe releases,
de migratie en de manier waarop gemeenten en zorgaanbieders zich kunnen voorbereiden. Samen
met de veldpartijen maken we ook een doorkijk naar de doorontwikkeling van de standaarden.
Daarnaast bieden we ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe releases. We publiceren
ruim vóór de livegang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 het landelijke migratiedraaiboek. Ook komen voor
iWmo 2.3 en iJw 2.3 de Validatiemodule en de Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar,
naar verwachting in september 2018.
Voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 wordt een Groene Vink uitgereikt, houd de berichtgeving op deze
website in de gaten voor het tijdstip waarop de Groene Vink-module beschikbaar komt.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2019 of over de implementatie van
iWmo 2.3 en iJw 2.3? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: De Decentrale Validatiemodule is beschikbaar
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17 juli 2018 – Zorginstituut Nederland heeft in de afgelopen maanden een nieuwe
Validatiemodule ontwikkeld, die buiten de istandaarden.nl-omgeving gebruikt kan worden.
Met ingang van vandaag is de Decentrale Validatiemodule (DVM) online.
17 juli 2018 – Zorginstituut Nederland heeft in de afgelopen maanden een nieuwe
Validatiemodule ontwikkeld, die buiten de istandaarden.nl-omgeving gebruikt kan worden.
Met ingang van vandaag is de Decentrale Validatiemodule (DVM) online.
Net als de Validatiemodule biedt de DVM zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren,
softwareleveranciers – en alle andere instanties die gebruikmaken van iStandaarden-berichten –
de mogelijkheid om berichten te valideren tijdens het softwareontwikkelproces.
Betere privacy
De DVM voorziet in de behoefte om privacygevoelige gegevens volgens de geldende wet- en
regelgeving eenvoudiger aan te bieden, te verwerken en uit te wisselen. De DVM maakt het
mogelijk om berichtvalidatie beter te integreren in een al dan niet geautomatiseerd
bedrijfsproces.Sneller testen en controleren op juistheid
Met deze nieuwe applicatie kunnen gebruikers sneller binnen de eigen omgeving berichten testen
en controleren op juistheid, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een verbinding met een centrale
infrastructuur.
De DVM is beschikbaar in twee varianten:
• een GUI-variant die vergelijkbaar is met de huidige validatiemodule waarin de gebruiker
eenvoudig een xml-bericht kan laten valideren;
• een CLI-variant die bedoeld is om te gebruiken binnen het eigen softwarepakket.
Naar de module
Op de Decentrale Module-pagina kunt u beide varianten van de module downloaden. Ook staat
daar aangegeven voor welke berichten u de DVM kunt gebruiken en er is een handleiding en
installatie-instructie beschikbaar.
Zowel de GUI- als CLI-variant is beschikbaar voor drie besturingssystemen: Windows, macOs en
LInux. De DVM is ook te bereiken vanaf onze overzichtspagina met alle modules.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de Decentrale Validatiemodule? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: De XSLT’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 zijn beschikbaar
Publicatie: 2018-08-01
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/de-xslts-voor-iwmo-23-en-ijw-23-zijn-beschikbaar
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/
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1 augustus 2018 – In navolging van de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo
2.3 en iJw 2.3 op 16 juli, publiceert het Zorginstituut vandaag de bijbehorende XSLT’s. Een
XSLT is een technisch hulpmiddel voor softwareapplicaties om op XML-berichten aan de
bron elementoverstijgende controles uit te voeren.
1 augustus 2018 – In navolging van de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo
2.3 en iJw 2.3 op 16 juli, publiceert het Zorginstituut vandaag de bijbehorende XSLT’s. Een
XSLT is een technisch hulpmiddel voor softwareapplicaties om op XML-berichten aan de
bron element-overstijgende controles uit te voeren.
XSLT’s komen van pas bij het correct opstellen van berichten door de verzender en het uitvoeren
van controles door de ontvanger. Met XSLT's kunnen softwareontwikkelaars de controles binnen
hun software optimaal laten plaatsvinden op de nieuwe release die op 1 april 2019 ingaat.
XSLT’s bij de declaratie- en factuurberichten
Tot versie 2.2 werden de XSLT’s vanuit Vektis geleverd, vanaf heden is het Zorginstituut de
leverende partij. Het verschil met de vorige set XSLT's, die behoren bij de 2.2-releases, is de
werking van de XSLT's van iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Met de publicatie van de nieuwe XSLT’s zijn nu ook de declaratie- en factuurberichten in lijn
gebracht met de werking van de overige XSLT’s binnen de iWmo- en iJw-standaarden.
Over de XSLT’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3
De XSLT’s ondersteunen een aantal controles op de XML-berichten:
• Met de output van de controles is het mogelijk om binnen de softwareapplicatie vast te
stellen of er een fout in een bericht is aangetroffen of niet.
• Als een ontvangende partij fouten aantreft bij controles die zijn gespecificeerd in de XSLT,
dan koppelt de partij dat terug met een generieke code op berichtniveau: retourcode 0001.
Nadere duiding van de fout is niet nodig. De ontvangende partij kan met behulp van de
XSLT de plaats en de aard van de fout achterhalen.
Documentatie
De XSLT’s voor de iStandaarden iWmo 2.3 en iJw 2.3 en de handleiding vindt u onder ‘Meer
informatie’. Dezelfde documentatie is per iStandaard opgenomen op de ontwikkelpagina’s van
iWmo 2.3 en iJw 2.3. De XSLT’s worden aangeboden als zip-file: één voor de Wmo en één voor
de Jeugdwet.
Bevindingen melden
U kunt uw bevindingen op de XSLT’s doorgeven aan de Servicedesk iStandaarden via
info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Regiobijeenkomsten 'Vermijdbare administratieve lasten beperken'
Publicatie: 2018-08-27
URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/regiobijeenkomsten-vermijdbare-administratievelasten-beperken
Afbeeldingen:
• https://istandaarden.nl/storage/app/media/Afbeeldingen%20nieuwsberichten/2493-129groot.jpg
27 augustus 2018 – Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland
organiseren dit najaar zeven regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve
lasten voor gemeenten en aanbieders met de informatiestandaarden voor de Wmo en de
Jeugdwet.
27 augustus 2018 – Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland
organiseren dit najaar zeven regiobijeenkomsten over het verminderen van administratieve
lasten voor gemeenten en aanbieders met de informatiestandaarden voor de Wmo en de
Jeugdwet.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie over de release van iWmo en iJw in 2019 en de
impact ervan op de administratieve processen bij zorgaanbieders en gemeenten. Daarnaast licht
het Ketenbureau i-Sociaal Domein toe welke onderwerpen de komende periode prioriteit hebben
om er voor te zorgen dat vermijdbare administratieve lasten beperkt kunnen worden.
Voor wie
Doelgroepen zijn medewerkers van gemeenten en aanbieders die betrokken zijn bij de in- of
verkoop van zorg, het contractbeheer, de zorgadministratie, het informatiemanagement en/of de
financiële verantwoording.
Programma
Het programma van de regiobijeenkomst bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. U kunt een
dagdeel of de hele dag bijwonen.
Ochtendprogramma – Plenaire informatie over iWmo en iJw 2.3
In de ochtend licht het Zorginstituut de nieuwe release 2.3 toe die per 1 april 2019 van kracht
wordt. U krijgt antwoord op deze vragen:
• Wat zijn de kenmerken van de 2.3-releases en verschillen met iWmo en iJw 2.2?
• Welke impact heeft de nieuwe release op uw administratieve processen?
• Hoe gaat u om met de implementatie, migratie en conversie?
Doel: samen een handreiking opstellen
Specialisten van Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaan met u in
gesprek over het implementatie-, migratie- en conversieproces. Op basis van input die we
ontvangen tijdens de zeven bijeenkomsten stelt het Zorginstituut een handreiking op voor de
overstap van release 2.2 naar release 2.3.
Middagprogramma
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein gaat met deelnemers in gesprek over de onderwerpen uit de
Werkagenda 2018 – 2019: onder andere over het maken van inrichtingsafspraken omtrent het
gebruik van de standaarden en voorzieningen tussen gemeenten en aanbieders en het aanscherpen
van de uitvoeringsvarianten. We zullen deze onderwerpen en oplossingen bespreken tijdens
workshops. Meer uitgebreide informatie over dit programma volgt nog.
Locaties en data
• Roermond: dinsdag 23 oktober 2018 - Aanmelden

• Eindhoven: vrijdag 26 oktober 2018 - Aanmelden
• Zwolle: dinsdag 30 oktober 2018 - Aanmelden
• Rotterdam: donderdag 1 november 2018 - Aanmelden
• Arnhem: donderdag 8 november 2018 - Aanmelden
• Volendam: dinsdag 13 november 2018 - Aanmelden
• Utrecht: donderdag 15 november 2018 - Aanmelden

Titel: Bereikbaarheid Servicedesk en Zorginstituut Nederland op dinsdag 25 september
Publicatie: 2018-09-24
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24 september 2018 – Op dinsdag 25 september zijn de Servicedesk iStandaarden en
Zorginstituut Nederland vanaf 12.00 uur gesloten voor de rest van de dag.
24 september 2018 – Op dinsdag 25 september zijn de Servicedesk iStandaarden en
Zorginstituut Nederland vanaf 12.00 uur gesloten voor de rest van de dag.
De dag erna, woensdag 26 september, werken wij weer volgens de normale openingstijden. De
Servicedesk iStandaarden staat tot uw beschikking van 8.00 tot 17.00 uur en ook het Zorginstituut
is bereikbaar zoals u dat gewend bent.Foto: Rob Poelenjee

Titel: iWmo 2.2 en iJw 2.2: de tussenrelease is vanaf vandaag van kracht
Publicatie: 2018-10-01
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1 oktober 2018 – Na de ingebruikname van iWmo 2.2 en iJw 2.2 op 1 april 2018
constateerden gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer en het Zorginstituut een
aantal bevindingen. Met de tussenrelease voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn die nu opgelost.
1 oktober 2018 – Na de ingebruikname van iWmo 2.2 en iJw 2.2 op 1 april 2018
constateerden gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer en het Zorginstituut een
aantal bevindingen. Met de tussenrelease voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn die nu opgelost.
Met de tussenrelease zijn aanpassingen doorgevoerd op het gebied van:
• het pattern op het element HuisnummerToevoeging;
• de invulinstructie van het declaratie- en facturatiebericht;
• het element ToewijzingNummer.
De impact van de tussenrelease op systemen en administraties van betrokken partijen is gering. De
aanpassingen zijn op 28 juni 2018 gepubliceerd in het Informatiemodel iStandaarden voor iWmo
en iJw 2.2. Met ingang van vandaag moeten de wijzigingen geïmplementeerd zijn in de keten.
In het nieuwsbericht van 28 juni vindt u meer informatie over de tussenrelease van iWmo 2.2 en
iJw 2.2, de specificaties van beide releases en de bijbehorende documentatie.
Vragen en contact
Hebt u vragen over de release of dit nieuwsbericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk
iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: Bijgewerkte standaardproductcodelijsten voor 2019 beschikbaar
Publicatie: 2018-10-02
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2 oktober 2018 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau iSociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor
de Wmo en voor de Jeugdwet.
2 oktober 2018 – Conform de jaarlijkse onderhoudscyclus publiceren het Ketenbureau iSociaal Domein en Zorginstituut Nederland een bijgewerkte standaardproductcodelijst voor
de Wmo en voor de Jeugdwet.
De nieuwe codes gaan per 1 januari 2019 in. Productcodes zijn releaseonafhankelijk en hebben
een andere functionele ingangsdatum dan releases van iWmo en iJw: de releases iWmo 2.3 en iJw
2.3 worden per 1 april 2019 van kracht.
Suggesties en aanvullingen uit het werkveld
Gemeenten en aanbieders konden tot 7 september 2018 suggesties doen voor aanvullingen op de
standaardproductcodelijsten. Voor de Wmo-lijst zijn twee suggesties aangedragen, voor de
productcodelijst Jeugdwet geen. Wel is er een correctie. Ook is voor de Jeugdwet-lijst op verzoek
van de VNG een aanvulling doorgevoerd in de codes die horen bij het landelijk raamcontract voor
ondersteuning.
Redactieraad en verslag
Een redactieraad van medewerkers van Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland
heeft de suggesties getoetst. In het ‘Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2019’
staan bij elke suggestie de overwegingen en het besluit van de raad. Het verslag vindt u onder
'Meer informatie'.
Productcodelijst Wmo
In de standaardproductcodelijst Wmo zijn geen wijzigingen doorgevoerd.
Productcodelijst Jeugdwet
In de standaardproductcodelijst Jeugdwet is één wijziging doorgevoerd. Het gaat om een correctie
in een foutieve omschrijving van de code 40A04 (Persoonlijke verzorging regulier:
inspanningsgericht). Een overzicht van de toegevoegde codes die horen bij het landelijk
raamcontract voor ondersteuning vindt u op pagina 3 van het verslag.
Bijsluiter
Voor een algemene toelichting op de standaardproductcodelijsten verwijzen wij u naar het
document Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet 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 2019 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 productcodelijstwijzigingen
In 2017 heeft Zorginstituut Nederland samen met het programma i-Sociaal Domein (nu:
Ketenbureau i-Sociaal Domein) een protocol opgesteld voor gemeenten die veranderingen willen
doorvoeren in hun productcatalogus, waarbij zij overgaan op andere productcodes. Dit protocol is
onveranderd en actueel.
Het protocol, dat voluit 'Omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in
iWmo en iJw' heet, beschrijft de voorkeursoplossing voor gemeenten om de administratieve lasten
tot een minimum te beperken. 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, en in de iBieb onder 'iWmo (algemeen)' en
'iJw (algemeen)'.
Contact
Hebt u vragen over de bijgewerkte standaardproductcodelijsten? Neemt u dan contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: iWmo 2.3 en iJw 2.3: voorbeeldberichten beschikbaar
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25 oktober 2018 - Vanaf vandaag kunt u de voorbeeldberichten gebruiken voor iWmo 2.3 en
iJw 2.3. Deze voorbeeldberichten kunnen softwareleveranciers gebruiken bij het
ontwikkelen en testen van hun software voor beide releases die per 1 april 2019 van kracht
worden.
25 oktober 2018 – Vanaf vandaag kunt u de voorbeeldberichten gebruiken voor iWmo 2.3 en
iJw 2.3. Deze voorbeeldberichten kunnen softwareleveranciers gebruiken bij het
ontwikkelen en testen van hun software voor beide releases die per 1 april 2019 van kracht
worden.
De voorbeeldberichten zijn verpakt in een .zip-bestand. Er is een bestand voor iWmo 2.3 en een
bestand voor iJw 2.3. Elk bestand bevat een aantal voorbeeldberichten die u kunt gebruiken bij de
ontwikkeling van iWmo- en iJw-software en het testen daarvan.Validatiemodule
U kunt de Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te maken. De module is
een hulpmiddel bij de software- en bedrijfsprocesmatige ontwikkeling van iStandaarden. De
Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWmo- en iJw-berichten, maar ook iWlz- en iPgbberichten, de mogelijkheid om uw berichten te beoordelen op juistheid.
Valideren met een module
Om na te gaan of de berichten voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 kloppen, kunt u gebruikmaken van de
Validatiemodule. Op de modulepagina zijn twee modules beschikbaar, die beide dezelfde
functionaliteit bieden:
• De Decentrale Validatiemodule biedt dezelfde functionaliteit als de Validatiemodule, met
dát verschil dat het niet nodig is om gegevens te uploaden en versturen.
• De Validatiemodule wordt in uw browser aangeboden. Daarbij is het mogelijk om xmlberichten te uploaden die vervolgens werden beoordeeld op juistheid en structuur.
Let op: beide modules zijn niet bedoeld voor productiedoeleinden.
Wat kunt u doen met de modules?
U controleert:
• of het daadwerkelijk een iWmo- of iJw- (of iWlz- 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.
Waar vindt u de bestanden met voorbeeldberichten?
Onder ‘Meer informatie’ bij dit bericht kunt u zowel de bestanden met voorbeeldberichten voor
iWmo 2.3 als iJw 2.3 downloaden. Ze zijn ook elders op deze website opgenomen.
Ontwikkelpagina’s iWmo 2.3 en iJw 2.3
• Ontwikkeling release iWmo 2.3
• Ontwikkeling release iJw 2.3

iBieb
In de iBieb vindt u de bestanden in de categorie ‘Release iJw 2.3’ en ‘Release iWmo 2.3’.
Informatiemodel-documentatiepagina’s
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.3)
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)
Informatiemodellen
• Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)
• Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.3)
Contact en vragen
Hebt u vragen over de voorbeeldberichten voor iWmo 2.3 en iJw 2.3? Leest u dan eerst de
veelgestelde vragen over de Validatiemodule of de Decentrale Validatiemodule. Staat uw vraag er
niet bij, dan kunt u contact opnemen via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: iWmo 2.3 en iJw 2.3: casusbeschrijvingen gepubliceerd
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14 november 2018 – Op 1 april 2019 worden de opvolgers van iWmo 2.2 en iJw 2.2 van
kracht: iWmo 2.3 en iJw 2.3. Om gemeenten, softwareleveranciers en zorgaanbieders te
ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een document met voorbeeldcases geschreven.
14 november 2018 – Op 1 april 2019 worden de opvolgers van iWmo 2.2 en iJw 2.2 van
kracht: iWmo 2.3 en iJw 2.3. Om gemeenten, softwareleveranciers en zorgaanbieders te
ondersteunen, heeft Zorginstituut Nederland een document met voorbeeldcases geschreven.
Om de wijzigingen ten opzichte van iWmo 2.2 en iJw 2.2 zo veel mogelijk te verduidelijken, zijn
in het document tien casusbeschrijvingen inclusief iWmo 2.3- en iJw 2.3-voorbeeldberichten
uitgewerkt.
Bedoeling concreet maken
Onder ‘Meer informatie’ kunt u Casusbeschrijvingen bij de releases iWmo 2.3 en iJw 2.3
downloaden. Het document is samengesteld om ‘de bedoeling’ van de 2.3-release concreet te
maken.Eenduidigheid
Met de casusbeschrijvingen wil het Zorginstituut een bijdrage leveren aan eenduidigheid voor
softwareleveranciers die functionaliteit gaan bouwen. Ook helpen de beschrijvingen gemeenten en
aanbieders van zorg en ondersteuning hun werk beter in te richten op de komende releases.
Totstandkoming
Het document is tot stand gekomen in een werkgroep van vertegenwoordigers van gemeenten,
zorgaanbieders en softwareleveranciers. Zij zijn ingegaan op de relevantie en opzet van de cases:
• Leiden de cases tot een beter en eenduidig begrip van de belangrijkste wijzigingen in de
release 2.3? Ontbreekt er nog iets? Wat moet beter?
• Welke aandachtspunten levert dit op voor de specificaties van de releases en de bouw- en
implementatiefase?
• Wat is nodig om de cases geschikt te maken als casuïstiek in het Informatiemodel
iStandaarden en in de Groene Vink-module?
Contact
Hebt u vragen over de casusbeschrijvingen voor iWmo 2.3 en iJw 2.3? Dan kunt u contact
opnemen via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Titel: iWmo en iJw: protocol gemeentelijke herindelingen 2019 beschikbaar bij
Inlichtingenbureau
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URL: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/iwmo-en-ijw-protocol-gemeentelijkeherindelingen-2019-beschikbaar-bij-inlichtingenbureau
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21 november 2018 – Met inbreng van Zorginstituut Nederland hebben VECOZO, het
Inlichtingenbureau en i-Sociaal Domein het protocol gemeentelijke herindelingen 2019 tot
stand gebracht. Het document is gepubliceerd op inlichtingenbureau.nl.
21 november 2018 – Met inbreng van Zorginstituut Nederland hebben VECOZO, het
Inlichtingenbureau en i-Sociaal Domein het protocol gemeentelijke herindelingen 2019 tot
stand gebracht. Het document is gepubliceerd op inlichtingenbureau.nl.
Het document is bedoeld voor projectleiders bij gemeenten, zorgaanbieders, software- en
digikoppeling-leveranciers die te maken hebben met de gemeentelijke herindelingen per 1 januari
2019.
Het protocol beschrijft voor elke partij de noodzakelijke acties en aandachtspunten om met ingang
van de herindeling aangesloten te zijn en te blijven op het iWmo- en iJw-berichtenverkeer.
Het document heeft vijf hoofdstukken:
• Situatie 1: gemeenten worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente
• Situatie 2: gemeenten worden samengevoegd in een bestaande gemeente
• Acties en aandachtspunten voor het berichtenverkeer
• Acties en aandachtspunten voor zorgaanbieders
• Acties en aandachtspunten voor softwareleveranciers
In het document zijn ook contactgegevens van de betrokken partijen opgenomen een checklist
voor gemeenten en zorgaanbieders.
Meer informatie
Het protocol gemeentelijke herindelingen 2019 vindt u in dit nieuwsbericht op de website van
Stichting Inlichtingenbureau.

Titel: Denktank IZO over inclusieve systemen - ‘Het systeem moet de mens blijven zien’
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23 november 2018 – In CORPUS Congress Centre vond op 22 november de zevende editie
van de Denktank IZO plaats. Hoe komen we tot inclusieve systemen, waarin ook de
uitzonderingen een plek krijgen? Met die vraag gingen zo’n 150 deelnemers actief aan de
slag door met elkaar te denken, doen en de dialoog aan te gaan.
23 november 2018 – In CORPUS Congress Centre vond gisteren de zevende editie van de
Denktank IZO plaats. Hoe komen we tot inclusieve systemen, waarin ook de uitzonderingen
een plek krijgen? Met die vraag gingen zo’n 150 deelnemers actief aan de slag door met
elkaar te denken, doen en de dialoog aan te gaan.
Voor een rijkelijk gevulde zaal – vol kennis, kunde, ideeën en ervaringen van zorgaanbieders,
gemeenten, zorgkantoren en patiënten, trapte dagvoorzitter Hans Oosterkamp af.
Informatie-uitwisseling komt neer op geavanceerde systemen en instrumenten. Maar een mens is
meer dan een standaardverzameling van gegevens. Iedereen binnenboord houden is in de zorg en
ondersteuning een actueel en groeiend probleem.
Mensen die buiten het systeem vallen, kunnen hopeloos verdwalen in de bureaucratie van
organisaties en hun informatiestromen. Afwijkende eigenschappen, omstandigheden en situaties
vragen om inclusieve systemen voor informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning.
Sprekers
Wim Eickholt, ex-dakloze, deelde zijn indringende verhaal. Het bleek hoe belangrijk het is dat
het systeem de mens moet blijven zien. “Ik ben er nog dankzij de klik en het contact met mijn
hulpverleenster.”
Guus van Montfort benadrukte dat systemen moeten inspelen op actuele gebeurtenissen. Zo niet,
dan zijn ze gedoemd te mislukken. “Elk stelsel heeft alleen maar betekenis in de mate waarin het
bijdraagt aan de ondersteuning van de cliënt in the lead.”
Lunchmatches
Tijdens de lunch ging de informatie-uitwisseling door. Op basis van een vraag die de deelnemers
meegaven bij hun aanmelding, werden zij aan elkaar gekoppeld. Hoe richt jij je functie als
informatiemanager in de zorg in? Wie kan mij vertellen welke innovatieve IZO-ideeën in opkomst
zijn?
Workshops
• Hoe Janny haar weg (niet) vindt door het zorgaanbod
• Informatie delen in de praktijk: het sociale wijkteam
• De klantreis van Annie in de langdurige zorg

Online-inzage, voor iedereen?
•
• Data-gestuurde signalering als oplossing voor het doolhof in de zorg?
In deze vijf workshops gingen de deelnemers aan de Denktank IZO actief aan de slag om
oplossingsrichtingen te verkennen en nieuwe inzichten op te doen om iedereen binnenboord te
houden.
Verslag
We kijken terug op een geslaagde editie van de Denktank, met volop inbreng van enthousiaste
deelnemers. In de week van 26 november publiceren we het verslag van de Denktank IZO van 22
november, met meer informatie van de sprekers en de opbrengst van de workshops.
Contact
Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via
infoizo@zinl.nl.
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.

Titel: Gemeenten en zorgaanbieders bouwen aan samenwerking en minder administratieve lasten
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27 november 2018 – ‘Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan
over samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de
informatiestandaarden iWmo en iJw’. Uit bijeenkomsten die het Zorginstituut samen met
Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseerde, is dat een van de belangrijke lessen voor
gemeenten en zorgaanbieders.
27 november 2018 – ‘Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan
over samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de
informatiestandaarden iWmo en iJw’. Uit bijeenkomsten die het Zorginstituut samen met
Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseerde, is dat een van de belangrijke lessen voor
gemeenten en zorgaanbieders.
Hoe kunnen zij het administratieve proces in de Wmo en Jeugdwet sneller en soepeler laten
verlopen? Wat is nodig voor samenwerking en goede onderlinge afspraken over de toepassing van
de iStandaarden? In oktober en november gingen de deelnemers daarover met elkaar in gesprek in
workshops op zeven locaties, verspreid door heel Nederland.
Ideeën delen en gezamenlijk optrekken
Groepsgewijs bespraken de deelnemers de verwachte impact van de nieuwe releases. Ze gingen in
op de vraag hoe iWmo 2.3 en iJw 2.3 geïmplementeerd kunnen worden. Een ieder kon ideeën
delen over de beste voorbereiding en manieren aangeven om gezamenlijk op te trekken.
Praktische tips voor de nieuwe release
Tijdens deze regiobijeenkomsten gaf het Zorginstituut daarbij informatie en praktische tips over
iWmo 2.3 en iJw 2.3. Deze nieuwe iStandaarden-releases voor de Wmo en Jeugdwet worden op 1
april 2019 van kracht.
In de dialoog werd duidelijk dat soms onterecht wordt gedacht dat de afspraken alleen gaan over
ICT of dat ze de beleidsvrijheid inperken van gemeenten. iWmo en iJw zijn
informatiestandaarden die júist zijn ontwikkeld om beleidsonafhankelijk te werken. Net als iWlz
geven iWmo en iJw een kader dat de inhoudelijke beleidsvrijheid niet raakt, maar wel zorgt voor
eenduidigheid in het administratieve proces en voor duidelijke bedrijfsafspraken.
De belangrijkste lessen uit de regiobijeenkomsten
• Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over samenwerking in
het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw.
• Betrek daarbij de collega’s van beleid, inkoop, financiële administratie, control en
informatiemanagement.
• Zorg ervoor dat de landelijke afspraken meegenomen worden in het beleids- en
inkoopproces.
Contact en meer informatie
iStandaarden kunnen ook uw gemeente of zorginstelling helpen om optimaal samen te werken op
basis van landelijke afspraken over de administratie van Wmo- en jeugdzorg. Wilt u meer weten,
neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89
48.

Titel: Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.0 naar iWlz 2.0.1 beschikbaar
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30 november 2018 – Vandaag is het landelijk draaiboek migratie voor iWlz 2.0.1
gepubliceerd. Het draaiboek voorziet zorgkantoren, zorgaanbieders en hun
softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.0 naar iWlz 2.0.1
per 1 januari 2019.
30 november 2018 – Vandaag is het landelijk draaiboek migratie voor iWlz 2.0.1
gepubliceerd. Het draaiboek voorziet zorgkantoren, zorgaanbieders en hun
softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWlz 2.0 naar iWlz 2.0.1
per 1 januari 2019.
Op 1 januari wordt de nieuwe release van iWlz in gebruik genomen: iWlz 2.0.1. Vanwege de
geringe omvang van de release en de minimale impact op softwaresystemen wordt iWlz 2.0.1
geïmplementeerd via een big bang-scenario. Dat betekent dat er geen conversieperiode is. Alle
gebruikers van iWlz gaan op 1 januari 2019 over op de nieuwe release.
Overgang zonder freeze-periode
Doordat iWlz 2.0.1 weinig aanpassingen kent ten opzichte van iWlz 2.0, hoeft het
berichtenverkeer niet uitgefaseerd en stilgelegd te worden. Op heen-berichten die in iWlz 2.0formaat vóór 1 januari 2019 zijn verzonden, kan een iWlz 2.0.1-formaat-retourbericht vanaf 1
januari 2019 verstuurd worden.
AW39 voor Extra Kosten Thuis (EKT)
Voor de aanvraag van EKT geldt wel een uitfaseringsperiode. Voor het gebruik van het AW39bericht en het bijbehorende AW310-bericht is een advies opgenomen op pagina 2 van het
draaiboek.
Landelijke draaiboeken voor iWmo en iJw
Ook voor de migratie naar de nieuwe releases iWmo 2.3 en iJw 2.3 worden landelijke draaiboeken
opgesteld. Deze worden in december 2018 door Zorginstituut Nederland gepubliceerd.
Contact
Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe release? Neem dan contact op
met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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17 december 2018 – In de komende weken hanteert de Servicedesk iStandaarden op een
aantal dagen gewijzigde openingstijden.
17 december 2018 – In de komende weken hanteert de Servicedesk iStandaarden op een
aantal dagen gewijzigde openingstijden.
De Servicedesk iStandaarden sluit komende donderdag 20 december om 15.00 uur vanwege de
kerstbijeenkomst voor alle medewerkers van Zorginstituut Nederland. De volgende dag, vrijdag 21
december, is de Servicedesk gewoon geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
De Servicedesk iStandaarden is gesloten op eerste en tweede kerstdag: dinsdag 25 en woensdag
26 december. Ook op nieuwjaarsdag – dinsdag 1 januari 2019 – is de Servicedesk gesloten.
Op alle overige werkdagen in de kerstvakantie kunt u de Servicedesk iStandaarden bereiken
tijdens de reguliere openingstijden – van 8.00 tot 17.00 uur – en via de gebruikelijke
contactgegevens: (020) 797 89 48 / info@istandaarden.nl.

Titel: De eerste referentiegroepbijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2020 komen
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18 december 2018 – Zorginstituut Nederland is al druk bezig met de voorbereidingen voor
de iStandaarden van 2020. Zoals gebruikelijk bij nieuwe releases organiseren we
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw. In dit overleg werkt een
afvaardiging van iStandaarden-gebruikers aan de functionele en technische voorbereiding
van de releases.
18 december 2018 – Zorginstituut Nederland is al druk bezig met de voorbereidingen voor
de iStandaarden van 2020. Zoals gebruikelijk bij nieuwe releases organiseren we
referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw. In dit overleg werkt een
afvaardiging van iStandaarden-gebruikers aan de functionele en technische voorbereiding
van de releases.
Momenteel analyseren we de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling
binnen de domeinen. Daarnaast onderzoeken we welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn
op de nieuwe release. Ook werken we samen met de Stuurgroep en Ketenbureau i-Sociaal Domein
en de Stuurgroep iWlz aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2020-release van iWlz,
iWmo en iJw.
Meerwaarde
De referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw zijn bijzonder waardevol. De frisse
en kritische blik van de ketenpartners en veldpartijen geeft zekerheid dat Zorginstituut Nederland
het berichtenverkeer in de langdurige zorg en het sociaal domein doorontwikkelt op een manier
die past bij iStandaarden-gebruikers.
Deelnemen
De referentiegroepen vertegenwoordigen het volledige werkveld. Hebt u eerder deelgenomen aan
de bijeenkomsten? Dan nodigen wij u binnenkort persoonlijk uit. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om u als nieuwe deelnemer aan te melden.
Van iedere deelnemer verwachten we:
• actieve betrokkenheid en inzet over wijzigingsverzoeken voor de nieuwe release (ook buiten
de geplande referentiegroepen);
• inhoudelijke en ketenbrede kennis van de bestaande processen rondom
gegevensuitwisseling;
• mandaat vanuit de eigen organisatie en een achterban om te adviseren over
wijzigingsverzoeken.
Uitnodigingen
Eind december versturen we de uitnodiging aan de deelnemers van 2018. Interesse als nieuwe
deelnemer? Laat het ons weten via info@istandaarden.nl. We zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.

Voor uw agenda
• Woensdag 30 januari 2019: gezamenlijke kick-off
• Dinsdag 5 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWlz
• Donderdag 7 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWmo/iJw
• Dinsdag 5 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWmo/iJw
• Donderdag 7 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWlz
• Dinsdag 26 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWmo/iJw
• Donderdag 28 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWlz
• Dinsdag 16 april 2019: 2e technische referentiegroep iWmo/iJw
• Donderdag 18 april 2019: 2e technische referentiegroep iWlz
• Donderdag 25 april 2019: gezamenlijke afsluiting
Tijd en locatie voor de bijeenkomsten worden nog vastgesteld en binnenkort bekendgemaakt.
Kick-off en andere bijeenkomsten
De kick-off is een middagbijeenkomst waar we de kadernota’s met u delen en vooruitblikken op
de gewenste doorontwikkelingen. We doen dat met alle functionele- en technische deelnemers,
voor alle drie de releases. Na deze korte introductie wordt de groep gesplitst. Per iStandaarddomein gaan we in de bijeenkomst dan dieper in op de wensen.
De datum van de overige bijeenkomsten is onder voorbehoud. Afhankelijk van de functionele
inhoud die wordt vastgesteld voor de releases en de benodigde technische uitwerking worden
eventueel meer of juist minder bijeenkomsten gehouden.
Stand van zaken nieuwe releases
Release iWmo 2020 en iJw 2020
Het Zorginstituut heeft al diverse wijzigingsverzoeken ontvangen. Momenteel verzamelen we de
verzoeken en beoordelen we of ze deel kunnen uitmaken van de nieuwe releases. Wat we zien is
dat de wijzigingsverzoeken vooral gericht zijn op verduidelijking van declareren en factureren, op
verdere aanscherping van afspraken en het ondersteunen van wijzigingen. Daarnaast verwachten
we dat de nieuwe release ondersteuning gaat bieden aan de ontwikkelingen rond de eigen bijdrage,
het woonplaatsbeginsel en de werkagenda van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.
Release iWlz 2020
Bij de beoordeling van de nieuwe release nemen we vooral de impact op de ontwikkeling van het
nieuwe netwerkmodel mee (Actieprogramma iWlz). Bij het Zorginstituut is inmiddels een aantal
bevindingen bekend. Voordat we wijzigingsverzoeken kunnen verwerken in de nieuwe release,
gaan we aan de hand van een uitgebreide businesscase met het volledige werkveld bespreken of de
verzoeken voldoende voordeel opleveren als we ze verwerken in het huidige estafettemodel.
Contact
Hebt u vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de
domeinadviseurs iWlz of iWmo/íJw via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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20 december 2018 – Voor iWlz is vandaag een nieuwe versie van het Informatiemodel
iStandaarden (iWlz) gepubliceerd. De aanpassingen die zijn doorgevoerd hebben alleen
impact op de software van de zorgkantoren. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het
informatiemodel als iWlz 2.0.2.
20 december 2018 – Voor iWlz is vandaag een nieuwe versie van het Informatiemodel
iStandaarden (iWlz) gepubliceerd. De aanpassingen die zijn doorgevoerd hebben alleen
impact op de software van de zorgkantoren. De aanpassingen zijn doorgevoerd in het
informatiemodel als iWlz 2.0.2.
De revisierelease iWlz 2.0.2 gaat over een aantal kleine wijzigingen. Deze wijzigingen gelden voor
zorgkantoren. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het Mutatieoverzicht iWlz 2.0.2 t.o.v. iWlz
2.0.1.
Verhuisbericht (alleen voor zorgkantoren)
De 2.0.2-release gaat vooral over het bericht ‘Dossieroverdracht cliënt ZK-ZK’, ofwel ZK31 of
verhuisbericht. Het is een bericht waarmee de verantwoordelijkheid voor een cliënt van het ene
aan het andere zorgkantoor wordt overgedragen. Deze ‘dossieroverdracht’ vindt plaats als een
cliënt naar een andere zorgkantoorregio is verhuisd.
Nieuwe technische regels voor dit bericht resulteren in een nieuwe XSD voor het basisschema en
in nieuwe XSLT’s. Beide worden per 1 juli 2019 van kracht. U vindt de bestanden bij de
revisierelease onder ‘Meer informatie’. De XSLT’s komen in januari beschikbaar.
Let op Softwareleveranciers van andere ketenpartijen dan zorgkantoren hoeven deze nieuwe
versie van de XSLT’s en het nieuwe basisschema niet te implementeren, maar het mag wel. Zij
kunnen gebruik blijven maken van de huidige XSLT’s voor iWlz 2.0.1 (versie 1.4.6) en het
huidige basisschema voor iWlz 2.0.1 (versie 1.6).
OP033x1 (voor zorgkantoren en zorgaanbieders)
Samen met de verhuisberichtwijziging is direct een kleine aanpassing doorgevoerd naar aanleiding
van een bevinding. Bedrijfsregel OP033x1 maakt het nu mogelijk dat ook voor een
zorgzwaartepakket de soort zorgtoewijzing gewijzigd kan worden. Dit was uitsluitend toegestaan
voor functies. Deze wijziging is niet van invloed op de XSD’s of XSLT’s.
OP321 (voor zorgkantoren)
In de documentatie voor de bedrijfsregel OP321 is een verduidelijking aangebracht voor de
zorgkantoren. Ook deze verduidelijking is niet van invloed op de XSD’s of XSLT’s.
Documentatie op deze website
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een
overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:
• Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.2)

Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.2’ automatisch weergegeven in de
iBieb:
• iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.2’)
Meer informatie
Hebt u vragen over dit nieuwsbericht of over iWlz in het algemeen? Neemt u dan contact op met
de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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21 december 2018 – In het iWmo- en iJw-berichtenverkeer wordt trajectfinanciering op veel
verschillende manieren toegepast. De variaties veroorzaken voor het werkveld vaak
complexe situaties. Om daar verandering in te brengen, is een handreiking
trajectfinanciering geschreven voor de nieuwe releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.
21 december 2018 – In het iWmo- en iJw-berichtenverkeer wordt trajectfinanciering op veel
verschillende manieren toegepast. De variaties veroorzaken voor het werkveld vaak
complexe situaties. Om daar verandering in te brengen, is een handreiking
trajectfinanciering geschreven voor de nieuwe releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.
De handreiking is bedoeld voor gemeenten en aanbieders die gebruikmaken van
trajectfinanciering. Het document ondersteunt hen door de beschrijving van een eenduidige
werkwijze om trajectfinanciering in het 2.3-berichtenverkeer toe te passen.Trajectfinanciering
Trajectfinanciering gaat over de afspraak tussen gemeente en aanbieder dat een deel van een
traject of arrangement aan het begin wordt gedeclareerd en het restant na afloop. Meer over de
definitie van trajectfinanciering leest u in de inleiding van de handreiking.
Doel van de handreiking
Het doel van de handreiking is om één landelijke werkwijze te hebben voor wie gebruikmaakt van
trajectfinanciering. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders en softwareleveranciers met
meerdere varianten rekening moeten houden. Als iedereen op dezelfde manier omgaat met
trajectfinanciering, worden de administratieve lasten en de complexiteit verminderd.
Contact
Wilt u meer weten of hebt u nog vragen over de handreiking? Neem dan contact op met de
Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.
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21 december 2018 – Voor de migratie van Wmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3 is
vandaag de implementatiedocumentatie gepubliceerd. Met het landelijk draaiboek en de
migratiehandreiking kunnen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning zich
voorbereiden op de 2.3-releases die per 1 april 2019 van kracht worden.
21 december 2018 – Voor de migratie van Wmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3 is
vandaag de implementatiedocumentatie gepubliceerd. Met het landelijk draaiboek en de
migratiehandreiking kunnen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning zich
voorbereiden op de 2.3-releases die per 1 april 2019 van kracht worden.
Beide releases worden geïmplementeerd via een big bang-scenario. Het betekent dat er geen
conversieperiode is: alle iWmo- en iJw-gebruikers gaan op maandag 1 april 2019 over op de 2.3releases.
Landelijk migratiedraaiboek
Het migratiedraaiboek voorziet gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers van
landelijke tijdlijnen voor de migratie van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.
Migratiehandreiking
De handreiking bevat richtlijnen voor gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. U leest
hoe u in de voorbereiding én na de inwerkingtreding van iWmo 2.3 en iJw 2.3 in uw
werkprocessen en in de toepassing van het berichtenverkeer rekening kunt houden met de
migratie.
Groene Vink voor iWmo 2.3 en iJw 2.3
Voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 kunt u een Groene Vink behalen. In de loop van januari 2019 komt de
Groene Vink-module beschikbaar voor beide releases. Meer informatie over de Groene Vink vindt
u op de pagina De Groene Vink voor iStandaarden.
Contact
Hebt u vragen over de migratie of over de inhoud van de nieuwe releases voor iWmo en iJw?
Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89
48.

