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Referentiegroep iWlz 2021
14 januari 2021 09.30 – 12.30
Webex (online)

Onze referentie
2021000786

Opening en mededelingen
(Irene Zijlstra)

Doel van deze eerste bijeenkomst van de referentiegroep iWlz is het bespreken
van de ontvangen wijzigingsverzoeken voor de release van 2022 en vaststellen
welke wijzigingsverzoeken we verder gaan uitwerken in de vorm van een rfc.
Voordat we daarmee starten geeft Eduard Renger (programmamanager) een
update van het Actieprogramma iWlz gevolgd door een korte toelichting op de
POC door Johan Boonstra (ZN).
2

Wijzigingsverzoeken
(Remo van Rest)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen wijzigingsverzoeken.
Dit zijn de onderwerpen die zijn besproken tijdens deze eerste bijeenkomst van
de referentiegroep iWlz voor de release van 2022.
Wijzigingsverzoeken CIZ
Nr.

Naam/omschrijving

Probleemstelling/wijzigingsvoorstel

RFC?

Ciz-1

Correctie van
indicatiebesluit met
foutieve ingangsdatum
in het verleden

Het is lastig om een indicatiebesluit (IB)
met een foutieve ingangsdatum in het
verleden te herstellen. Huidige proces van
afgeven negatief IB in het verleden en
vervolgens afgeven besluit met de juiste
ingangsdatum is omslachtig en inhoudelijk
onjuist. Gevolg is dat er een besluit in het
verleden blijft bestaan met de geldigheid
van één dag.

RFC: Ja

Conclusie: Onderzoeken of er een betere
oplossing is voor het corrigeren van een
afgegeven IB met een foutieve
ingangsdatum in het verleden.
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Wijzigingsverzoeken zorgkantoren
Zk-1

Wachten op andere
locatie bij dezelfde
zorgaanbieder
(zelfde AGB-code)

In iWlz is wachten op een andere locatie bij
dezelfde zorgaanbieder (AGB-code) nog niet
mogelijk. Aanbieders hanteren
schaduwwachtlijsten voor deze wachtsituatie.
Vanuit klantperspectief is het wenselijk om
wachten op een andere locatie bij dezelfde
aanbieder in iWlz te ondersteunen. Hierdoor
ontstaat meer inzicht in deze wachtsituaties.

RFC: Ja
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Conclusie: Onderzoeken hoe dit in iWlz
ondersteund kan worden.
Zk-2

Mogelijk maken dat
een cliënt bij
meerdere
zorgaanbieders op
de wachtlijst kan
staan.

Technisch is het in iWlz al mogelijk om bij
meerdere aanbieders op de wachtlijst te staan.
Vanwege onduidelijkheden en risico’s binnen het
proces wordt dit in de praktijk nog niet of
nauwelijks toegepast.
Het gaat hierbij om: actueel houden van meer
wachtlijsten en afleiden van de juiste
wachtstatus, kans op onterecht openstaan van
toewijzingen, duidelijkheid over
(verantwoordelijkheidsperiode van) de
dossierhouder.

RFC: Ja

Conclusie: vanwege cliëntperspectief en meer
inzicht in wachtlijsten verder onderzoeken.
Zk-3

OP329 en TR107
aanpassen

OP329: De rol van coördinator zorg thuis is
beperkt tot de geldigheidsperiode van de
zorgtoewijzing voor MPT.

RFC: Ja

TR107: Een aanbieder die de rol van
dossierhouder en/of coördinator zorg thuis heeft,
mag een aanvraag voor een aangepaste
zorgtoewijzing doen als hij voor het
indicatiebesluit waarop de aanvraag betrekking
heeft een zorgtoewijzing heeft.
Indien er zowel een dossierhouder als een
coördinator zorg thuis is, mag een aanvraag met
leveringsvorm VPT, Deeltijdverblijf (DTV) of
Verblijf uitsluitend ingediend worden door de
dossierhouder en mag een aanvraag met
leveringsvorm MPT uitsluitend ingediend worden
door de coördinator zorg thuis.
Probleemstelling: Als de coördinator zorg thuis
(CZT) na de einddatum van een zorgtoewijzing
(overbruggingszorg) deze alsnog wil verlengen,
wordt de aanvraag afgekeurd. De aanvraag
aangepaste zorgtoewijzing (AAT) moet dan door
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Zk-4

Verfijnen
retourcode 0702 –
CA317 CAK

de dossierhouder worden ingediend. Dat is niet
wenselijk.
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Conclusie: onderzoeken of en hoe aanpassing
van deze regels dit probleem kan voorkomen.

Datum
14 januari 2021

Retourcode 0702: De startdatum van de nieuwe
MAZ (CA317) is al eerder aangeleverd met deels
andere sleutelgegevens.

RFC: Ja
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Onder deze code vallen nu verschillende redenen
van afkeur (ZZP, instelling, etmalen,
leveringsvorm). Opsplitsen in meer, specifiekere
retourcodes zorgt voor eenduidigheid en kan
probleemoplossing verbeteren.
Conclusie: onderzoeken en verder uitwerken.
Zk-5

Gebruik van AGBcode uit 71-reeks
d.m.v. regel
voorkomen.

Voor het aanduiden van locaties wordt (buiten
iWlz) gebruik gemaakt van 71-codes. Op deze
AGB-codes wordt niet toegewezen. Het is daarom
niet de bedoeling dat deze AGB-codes in iWlz
gebruikt worden. Verzoek is om een regel op te
nemen die het gebruik van deze codes in iWlz
verbiedt.

RFC: Ja

Conclusie: tekstvoorstel regel uitwerken.
Zk-6

Verduidelijking
aanvraag nieuwe
AAT

Verduidelijking aanvraag nieuwe AAT: bij welke
percentagewijzigingen is het indienen van een
AAT overbodig?

RFC:
Nee

Hiervoor is overleg nodig tussen ZN, de
accountants en de NZa. Partijen zijn met elkaar
in gesprek. Als hier duidelijke richtlijnen uit
voortkomen kunnen die uitgewerkt worden in
regels voor iWlz.
Conclusie: resultaten overleg afwachten.
Zk-7

Verduidelijken
rekenregels voor de
AW317

Geen onderdeel specificaties iWlz.
ZIN gaat rekenregels door middel van
voorbeelden verduidelijken.

RFC:
Nee

Zk-8

Subsidieregeling
ADL niet meer via
iWlz

Onderzocht wordt hoe een indicatie voor ADL
rechtstreeks vanuit het CIZ naar de ADLaanbieder verzonden kan worden.
Hierover is al contact tussen het CIZ, Menzis,
Fokus en ZIN.

RFC:
Nee

Conclusie: Wordt uitgewerkt in apart project.
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Zk-9

Aansluiting CAK bij
VECOZO

Voor de automatische verwerking van berichten
tussen zorgkantoren en het CAK is aansluiting
van het CAK op VECOZO gewenst.

RFC:
Nee
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Conclusie: Dit betreft de infrastructuur en is
daarom geen onderwerp voor de iWlz-release.

Onze referentie
2021000786

Wijzigingsverzoeken zorgaanbieders
Za-1

MUT 17/21
samenvoegen

De MUT17 en MUT21 hebben hetzelfde doel:
overdracht van de zorgtoewijzing aan een andere
zorgaanbieder.

RFC: Ja

Keuze voor de mutatiecode is afhankelijk van de
zorgstatus van de cliënt. Het zorgkantoor weet of
de cliënt wel of geen zorg ontvangt op de
betreffende zorgtoewijzing. Er zou daarom geen
onderscheid gemaakt hoeven worden tussen deze
codes.
Conclusie: Verder uitwerken.

Wijzigingsverzoeken CAK
Cak-1

Melden einde zorg
aan het CAK bij
overlijden van een
cliënt.

Sinds het verwijderen van de MUT02 (overlijden)
uit iWlz ontvangt het CAK veel meer meldingen
Einde zorg (CA319, MUT19) dan voorheen. Dit
heeft ongewenste gevolgen voor de cliënt.

RFC: Ja

Conclusie: Onderzoeken hoe dit probleem
voorkomen kan worden.
Cak-2

Verwijderen Klasse
uit het CA317
bericht

De klasse mag niet meer gevuld worden in de
CA317. Een analyse door het CAK bevestigt ook
dat dit niet meer gebeurt.

RFC: Ja

Conclusie: Element uit het CA317-bericht
verwijderen.

Wijzigingsverzoeken Zorginstituut
Zin-1

Verwijderen soort
zorgtoewijzing

Verwijderen soort zorgtoewijzing uit het
berichtenverkeer (met behoud aanduiding
Administratief). Doel is het vereenvoudigen van
het berichtenverkeer. Onderscheid regulier en
overbrugging leidt tot veel extra
berichtenverkeer.

RFC: Ja

Conclusie: Verder uitwerken en onderzoeken
wat mogelijkheden en gevolgen zijn.
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Zin-2

Verwijderen
Functies en Klassen

Functies en Klassen zijn niet meer van toepassing
in iWlz en kunnen daarom uit het
berichtenverkeer verwijderd worden.

RFC: Ja
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Zorgkantoren geven aan dat er nog IB’s zijn met
een combinatie ZZP en Functie waardoor dit niet
mogelijk zou zijn.
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Conclusie: Onderzoeken en uitwerken in rfc.
Zin-3

Afsluiten ZZP-codes
996 en 997

Deze codes betreffen de Wlz-indiceerbaren en
mogen niet meer gebruikt worden. (Betreft
CA317)

RFC: Ja

Conclusie: uitwerken in rfc.
Zin-4

Oplossen
bevindingen op iWlz
Release 2.2.

Er zijn verschillende bevindingen gemeld en
geregistreerd op de huidige release.

RFC: Ja

Conclusie: Oplossingen voor deze bevindingen
worden uitgewerkt in een rfc.
Zin-5

Uniformeren
processen en regels
binnen het
informatiemodel

Domeinoverstijgende uniformering en
vernieuwing informatiemodellen (vanuit
Standaardisatie Advies)
- procesmodellen omzetten naar BPMN;
- herzien indeling technische regels (TR) –
constraints (CS): sommige regels zijn TR maar
moeten CS zijn en omgekeerd;
- patronen in regels, doel betere aansluiting op
xslt;
- verduidelijken retoursystematiek.

RFC: Ja

Uitgangspunt is GEEN wijziging in betekenis
regels, maar verduidelijking en uniformering.

3

Afsluiting

Volgende bijeenkomst referentiegroep iWlz:
11 februari 09.30 – 12.30 via Webex (online)
De uitnodiging met agenda, link en eerste uitwerking rfc’s versturen we een week
voor de volgende bijeenkomst.
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