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Voortgang iPgb
Vanuit de ontwikkeling van iPgb-standaard is er afgelopen weken voortgang geboekt, wat we via deze nieuwsflits graag met jullie willen delen. We
geven hier een update over iPgb2.0.1 en over de voortgang naar onderzoek van de eerstvolgende iPgb-release.
De Stuurgroep iPgb-standaard heeft besloten om in juni 2022 nog geen nieuwe versie van de iPgb-standaard te implementeren.
Budgetverstrekkers kunnen dus met de huidige iPgb2.0.1 de aansluiting op het PGB2.0-systeem realiseren.
Update iPgb2.0.1
iPgb2.0.1 is de huidige iStandaard om informatie uit te kunnen wisselen tussen verstrekkers en het PGB2.0 portaal. Om budgetverstrekkers en
softwareleveranciers te ondersteunen bij de implementatie én het gebruik van deze iStandaard stelt het Zorginstituut gedurende volgend jaar
nieuwe versies van casusbeschrijvingen beschikbaar. Deze beschrijvingen helpen de functionaliteit van iPgb2.0.1 beter te duiden; in welke situatie
moeten welke gegevens worden uitgewisseld. Ook wordt met de casusbeschrijvingen inzichtelijk welke verschillen er nog bestaan tussen de
regelgeving in de iPgb-standaard en de verwerking in het PGB2.0-systeem. De nieuwste casusbeschrijvingen iPgb2.0.1 worden binnenkort op de
website van iStandaarden gepubliceerd en frequent worden bijgehouden.
Status onderzoek naar inhoud nieuwe iPgb-release en doorkijk komende maanden
De afgelopen weken is in nauw overleg met het ministerie van VWS, VNG, ZN en SVB gesproken over een nieuwe iPgb-release. Implementatie
van een nieuwe release volgend jaar, parallel aan de doorontwikkeling en aansluiting van verstrekkers op het PGB2.0-systeem, is niet wenselijk en
mogelijk gebleken.
Het is wel mogelijk om de komende maanden te gebruiken om de eerstvolgende release verder met elkaar vorm te geven. We organiseren
hiervoor drie extra referentiegroepbijeenkomsten die begin volgend jaar plaatsvinden.
Alle wijzigingsverzoeken, die het Zorginstituut eerder heeft besproken met de ketenpartijen, worden gebruikt als vertrekpunt. We onderzoeken
gezamenlijk of deze wijzigingen op de eerder besproken wijze in de volgende release opgenomen worden of dat een andere oplossing wenselijk
is. We gaan dus, aansluitend op de functionele inhoud, de RFC’s ook verder technisch uitwerken waarbij we het belang van een kwalitatief en
toekomstbestendige berichtenstandaard voor ogen houden. Hierbij helpt het dat alle ketenpartijen het vertrekpunt van iPgb2.0.1 hebben, voordat
een nieuwe release wordt vastgesteld en geïmplementeerd.
De uitnodiging voor deze referentiegroepbijeenkomsten volgt spoedig.
De uitkomsten van de referentiegroepbijeenkomsten leiden tot een advies voor de Stuurgroep iPgb-standaard over de inhoud, publicatie en
migratie naar de eerstvolgende iPgb-release. Daarbij wordt vooral ook het tijdpad van publicatie naar implementatie afgestemd.
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