Technnische
referentiegroep iWlz
release 2019

Dinsdag 17 april 2018

Welkom bij de technische referentiegroep
iWlz release 2019

Samen werken aan een nieuwe release
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Opening (door Aad Spee)
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Agenda
1.Welkom en mededelingen

2.Release iWlz 2019, kaders en uitgangspunten
3.RFC’s ter bespreking

4.Doorkijk naar tweede bijeenkomst
5.Afsluiting en lunch
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Welkom en mededelingen
Implementatie iWlz 2.0

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

iWlz 2.0 per 1 april in gebruik genomen
Problemen met aantal bestanden met geconverteerde toewijzingen
Issue met vulling CZT in bestanden met geconverteerde toewijzing
Validatieservice niet bestand tegen hoge druk
Nieuwe patches nodig voor aantal softwarepakketten
Huisnummertoevoeging, dubbel pattern
Maar reguliere berichtenverkeer kwam goed op gang

Wij zijn tevreden over de migratie, al gaan we wel aan de slag met de
ontstane problemen: evalueren totstandkoming en bewaken
voorkoming!
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Welkom en mededelingen
Bevinding op element Huisnummertoevoeging

➢ Nieuw pattern op element Huisnummertoevoeging
➢ Te stringent; veel meer nu niet mogelijk
➢ Tweede pattern op element, ter voorkoming van verzending leeg
element
➢ Stagnatie in berichtenverkeer, probleem!
➢ Strenge pattern wordt verwijderd
➢ Alleen aanpassing voor softwareleveranciers die strenge pattern
hebben ingebouwd
➢ Afgelopen week aankondiging verstuurd -> morgen publicatie
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Welkom en mededelingen
Aanpassing wachtlijstbericht per 1 juli

➢ Conform afspraak 3 maanden voor invoering publicatie nieuwe
specificaties
➢ Nieuw element wordt toegevoegd (opname ja/nee)
➢ Ter voorkoming van onterechte plaatsing op landelijke wachtlijst
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Release iWlz 2019, kaders en uitgangspunten
Kaderrelease: zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van ketenpartijen
en brancheorganisaties:
Volgen van wet- en regelgeving;
Cliëntbelang voorop
Administratieve lastenverlichting voor de keten
Wijzigingen moeten passen bij de visie van het Actieprogramma
iWlz
▪ Meer inzicht voor overheid, burger en uitvoeringsinstanties
▪ Aansluiting rollen en verantwoordelijkheden binnen de keten
▪ Minimale impact voor zorgaanbieders
▪
▪
▪
▪

Rust voor keten, rust voor de techniek!
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Release iWlz 2019, kaders en uitgangspunten
In het teken van brainstormen over wachtlijstinformatie
Constructief overleg, maar duidelijk behoefte aan rust
Resultaat functionele referentiegroepen
Duidelijke behoeftes:
➢Behoefte aan één taal
➢Sociale context cliënt
➢Informatie op juiste moment
➢Zicht op toekomstige wachtlijst
➢Eerlijk doorstroommodel
➢Wachtlijstinformatie per locatie
➢Wachtlijstinformatie per sector
➢Inzicht voor aanbieder in zorgperspectief
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Release iWlz 2019, kaders en uitgangspunten
De huidige referentiegroepen: een uitstervend ras?

▪ Noodzaak duidelijk: we hebben behoeftes die we niet kunnen
stillen vanuit het huidige berichtenverkeer
▪ We kunnen niet blijven praten over ‘de toekomst’
▪ Werking van de functionele referentiegroepen heeft zich
bewezen
▪ Wellicht laatste ‘normale’ releasevoorbereidingen, daarna gaan
we toe naar nieuw netwerkmodel?
▪ Naast voorbereidingen release 2019, verder met ontwikkelen!
▪ Samensmelting Team iStandaarden en Actieprogramma iWlz
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Dan nog iets…..
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iWlz-RFC-2018-01 ‘iWlz berichtenverkeer AVG-proof’
•

Domeinoverstijgend uitgangspunt iStandaarden
•

Bewustwording, voldoen aan de AVG is eigen verantwoordelijkheid
gebruikers berichtenverkeer.

•

Voor de iWlz:
•

Aanscherping OP048 (toestemming cliënt) en OP191 (commentaar,
stoornis, beperking)
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iWlz-RFC-20198-02 ‘Uitbreiding voorkeur cliënt’
•

Uitbreiding codetabel 999 (voorkeur cliënt) met 2 nieuwe codes:
•

VPT/PGB en Verblijf/PGB

•

Aanvulling invulinstructie 029

•

Betreft IO31 en AW33

•

Toewijzen van combinaties VPT met PGB en Verblijf met PGB nu al mogelijk
(zie ook OP318)
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iWlz RFC-2018-03 ‘Verruiming reactietermijn MAZ/MUT’
5-dagen termijn niet altijd voldoende om zorgvraag in kaart te brengen en
zorgarrangement vast te stellen.
Wat blijft:
• Binnen 5 dagen na start zorg een MAZ;
• Bij terugwerkende kracht, binnen 5 dagen na ontvangst ZTW;
• Binnen 5 dagen na vaststellen mutatie een MUT.

Wat verandert:
• Uitzondering voor de situatie dat vaststellen zorgarrangement meer tijd kost,
dan maximale termijn voor versturen MUT 10 dagen.
• Opnemen in OP181;
• Opnemen in Voorschrift Zorgtoewijzing;
• Aanpassen applicatie zorgaanbieder.
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iWlz RFC-2018-04 ‘Cliënt op meerdere wachtlijsten
•
•
•

•
•

•
•

CIZ vult voorkeuraanbieder in IO31.
ZK beschouwt deze aanbieder als dossierhouder (DH) en vraagt cliënt naar
alternatieven (alleen bij Verblijf).
ZK neemt wijst zorgprofiel met leveringsvorm Verblijf toe aan max. 3
zorgaanbieders waarvan 1 DH is.
Wijzigen of aanvullen van verblijfaanbieders na eerdere ZTW, gebeurt buiten
berichtenverkeer om.
ZK stuurt nieuwe zorgtoewijzingen.
Na ontvangst MAZ van 1 van de aanbieders, trekt ZK ZTW bij andere
aanbieders in.
MAZ i.o.m. dossierhouder.

Geen technische gevolgen berichtenverkeer. Wordt nu al ondersteund.
Wel wijzigingen proces. Voorwaarde: ZK neemt altijd contact op met nieuwe
cliënt.
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iWlz RFC-2018-05 ‘Meeverhuizende persoon’
Technische mogelijkheden om BSN-partner door te geven in IO31 al aanwezig.
In verband met privacy nu niet in gebruik.

Oplossing doorgeven meeverhuizende persoon:
•BSN-partner

•

Bij ZZP0 is dat het BSN van de cliënt die al is opgenomen;

•

Bij een nieuwe Wlz-cliënt is dat het BSN van de partner die met de cliënt
wil meeverhuizen.

•Element ‘meeverhuizende persoon’ J/N
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iWlz RFC-2018-06 ‘Parttime wonen’
•

Wat is parttime wonen?

•

4,5,6 etmalen verblijf per week i.c.m. zorg thuis (MPT / PGB)?

•

Welke eigen bijdrage is van toepassing?

•

Verblijf / MPT / PGB

•

Specifieke EB parttime wonen?

•

Logeren in iWlz2.0 administratief eenvoudig, want valt onder MPT, geen
voortdurende aan- en afmeldingen nodig;

•

Dat geldt niet voor parttime wonen.
•

Veel berichten, hoge administratieve lasten, veel beschikkingen naar

cliënt.
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Oplossingsrichtingen iWlz 2019:
1.Handhaven combinatie Verblijf – MPT (PGB)

•
•
•
•

Aan- en afmelden (huidige situatie), geen wijzigingen berichtenverkeer
Reguliere ZTW voor verblijf (klasse 4,5,6) combineren met Reguliere ZTW
voor MPT, wel wijzigingen iWlz
Eigen bijdrage Verblijf en MPT (PGB)
Nieuwe leveringsvorm Parttime wonen t.b.v. eigen bijdrage?

2.Verblijf met onderaannemerschap voor de zorg thuis

•
•
•

Eenmalige melding, weinig berichtenverkeer
Thuiszorgaanbieder kan niet bij ZK declareren
Cliënt betaalt EB verblijf

3.Volledig MPT

•
•
•
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Eenmalige melding, weinig berichtenverkeer
Thuiszorgaanbieder kan bij ZK declareren
Cliënt betaalt EB MPT

iWlz RFC-2018-07 ‘Kleine aanpassingen en technisch
onderhoud’
•

Reden Intrekking is overbodig in ZK31.

➢ Element verwijderen uit bericht.
•

CD051 (Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) of 5 (VPT) heeft, dan
verplicht vullen, anders leeglaten) is gekoppeld aan element Klasse. Bij VPT
en bij Verblijf met Opname = Nee (BG-groep) is dit verwarrend.

➢ Nieuwe conditie opnemen die vullen alleen afdwingt indien Opname = J.
Dat werkt bij verblijf. Maar hoe oplossen bij VPT?
➢ Element dagbesteding J/N?
➢ Onderliggende vraag: is klasse voor het CAK nog steeds noodzakelijk? Als
dat niet het geval is -> klasse bij het ZZP verwijderen.
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iWlz RFC-2018-07 ‘Kleine aanpassingen en technisch
onderhoud’ (2)
•

In het jaar 2020 conflicteren de invulinstructie IV009 en TR002. IV009 = Een
volledig onbekende geboortedatum wordt 01-01-1900. TR002 =
Geboortedatum mag niet meer dan 120 jaar voor de Dagtekening liggen.

•

Waarde 5522 zit nog in de codelijst terwijl deze regio is samengevoegd met
5519 en nu onder 5519 valt.
➢ Waarde 5522 verwijderen uit COD001.
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iWlz RFC-2018-07 ‘Kleine aanpassingen en technisch
onderhoud’ (3)
•

In het CA319-bericht mag de mutatiecode uitsluitend 19 of 20 zijn.
Mutatiecode 17 is niet meer toegestaan. Daardoor is InstellingBestemming
overbodig geworden in de CA319.
➢ Element verwijderen uit CA319.

•

Er is geen technische regel op basis waarvan een dubbel besluitnummer
afgekeurd kan worden.
➢ Is een technische regel nodig? Wat is de oorzaak van een dubbel IB-nr?

•

Binnen berichtklasse Leveringsstatus is berichtelement Leveringsstatus
opgenomen. Dat is niet wenselijk.
➢ Een van beide namen aanpassen.
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Doorkijk tweede bijeenkomst
Verdere functionele uitwerking Parttime Wonen
▪ Functionele groep consulteren voor verdere functionele uitwerking
▪ Kan VWS op tijd duidelijkheid geven over beleid?
▪ Deadline: 1 mei 2018 moet functionele wijziging duidelijk zijn

Verdere technische uitwerking overige RFC’s
• RFC’s die nog niet technisch compleet zijn, verder uitwerken
Wijzigingen nav praktijk iWlz 2.0
▪ Levert ingebruikname iWlz 2.0 nog bevindingen op?
Meer informatie over netwerkmodel, hoe gaan we dit aanpakken?
▪ Presentatie Actieprogramma
▪ Roadmap aanpak doorontwikkeling en ingebruikname nieuwe wijze van
gegevensuitwisseling
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Samenvatting en afsluiting

24

25

