Kort verslag van de eerste technische referentiegroep voor de iWlzrelease van 2019, op 17 april 2018 van 10.00 tot 13.30 uur
Organisator: Zorginstituut Nederland, Team iStandaarden
Deelnemende organisaties
Zorginstituut Nederland (ZIN) / CIZ / CAK / softwareleveranciers: Unit4, Pink
Roccade, Centric, Simac, Nedap, TTS, Ecare, De Heer Software, Cormel,
Medicore, Zorg Lokaal / zorgkantoren: CZ, Menzis, VGZ
Algemene sfeerimpressie van de bijeenkomst
Een korte maar constructieve bijeenkomst die vooral in het teken stond van
informeren over de inhoud van de release iWlz 2019. Een aantal RFC’s kwam al
ter sprake.
Op de agenda vandaag
Zie de pdf 17 april 2018 – Technische referentiegroep iWlz 2019 – presentatie die
tijdens de bijeenkomst gegeven is.
Mededelingen
• Implementatie iWlz 2.0
Bevindingen die zijn ontvangen zijn kort besproken. Een aanvullende vraag
vanuit de deelnemers is of alle geconverteerde bestanden er doorheen zijn
ofwel verstuurd. Het antwoord vanuit de aanwezige zorgkantoren luidt: ja, de
bulkbestanden zijn verstuurd. Voor individuele gevallen worden er nog op
verzoek bestanden aangeleverd.
Er zijn geen aanvullende opmerkingen op de bevindingen.
• Bevinding op element huisnummertoevoeging per 19 april 2018
Na de toelichting plaatsten deelnemers deze opmerkingen:
1) De wens bestaat om over meerdere versies van de XSD’s en de XSLT’s
te beschikken, inclusief versiebeheer. Reden: dit maakt analyse op
eerdere versies mogelijk.
Actiepunt: ZIN onderzoekt de mogelijkheden voor de publicatie van
meerdere versies XSD’s tegelijkertijd
2) Niet alle softwareleveranciers zijn op de hoogte van de genoemde
wijziging. Er is nu alleen een vooraankondiging via OIZ verstuurd.
Actiepunt: ZIN onderzoekt manieren om vooraankondigingen van
publicaties breder te verspreiden.
• Aanpassing wachtlijstbericht per 1 juli 2018
De genoemde aanpassing wordt per 1 juli 2018 van kracht en heeft alleen
impact op het wachtlijstbericht (software van zorgkantoren).
Release iWlz 2019: kaders en uitgangspunten
De kadernotitie die is vastgesteld door de Stuurgroep iWlz is besproken en sluit
aan bij de wensen van de deelnemers.
Daarnaast is een korte sfeerimpressie gegeven van sfeer en uitkomsten van de
functionele referentiegroepen. ‘Vandaag is het al morgen’ is het motto als we
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kijken naar de toekomstige gegevensuitwisseling. Naast de release van iWlz
2019 zal gewerkt moeten worden aan de toekomstige manier van werken. In
de tweede technische referentiegroep zal hier meer aandacht aan besteed
worden.
RFC’s release iWlz 2019
• iWlz-RFC-2018-01 ‘iWlz-berichtenverkeer AVG-proof’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel om in het berichtenverkeer
aan te geven dat gebruikers moeten voldoen aan de nieuwe geldende wet- en
regelgeving (AVG). Vragen en aandachtspunten van deelnemers:
- Is toestemming cliënt (OP048) de juiste grondslag voor het mogen
uitwisselen van gegevens via het berichtenverkeer? Als toestemming
wordt ingetrokken door de cliënt, dan mag er dus geen bericht meer
uitgewisseld worden, terwijl er vanuit de zorglevering nog wel behoefte
is.
- Commentaarvelden kunnen informatie bevatten die direct herleidbaar is
naar een cliënt. Onderzoeken of het nodig is om afspraken hierover te
maken, bijvoorbeeld dat commentaar relevant en passend moet zijn bij
overige elementen.
Actiepunt: ZIN formuleert aanpassingen in regels voor tweede bijeenkomst.
• iWlz-RFC-2018-02 ‘Uitbreiding voorkeur cliënt’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel om in het IO31-bericht
extra voorkeuren van de cliënt voor de combinatie-leveringsvorm mee te
geven. Er zijn geen opmerkingen van de deelnemers op dit wijzigingsvoorstel.
Actiepunt: ZIN verwerkt deze aanpassing in de specificaties voor iWlz 2019.
• iWlz-RFC-2018-03 ‘Verruiming reactietermijn MAZ/MUT’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel om de reactietermijn van
de MUT in een aantal gevallen te verruimen naar tien dagen. Vragen en
aandachtspunten van deelnemers:
- Graag expliciet vermelden dat het gaat om werkdagen.
Actiepunt: ZIN verwerkt deze aanpassing in de specificaties voor iWlz 2019.
• iWlz-RFC-2018-04 ‘Cliënt op meerdere wachtlijsten’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel om de cliënt de
mogelijkheid te bieden zich bij meer dan een zorgaanbieder op de wachtlijst
voor opname te laten plaatsen. Vragen en aandachtspunten van deelnemers:
- Gaat dit tot een stijging van uitwisseling van berichten leiden?
- Mag het veld ‘Opname’ dan voor meerdere instellingen gevuld worden?
Met andere woorden: mogen er meerdere toewijzingen voor
verschillende zorgaanbieders naast elkaar bestaan met ‘Opname = ja’?
- Is de impact op het wachtlijstproces en de landelijke wachtlijsten bekend
en wie gaat de leveringsstatus doorgeven?
- Is er impact op AVG wanneer extra toewijzingen naar zorgaanbieders
verstuurd worden die de uiteindelijke zorg niet gaan leveren? (Missen
van doelbinding.)
Actiepunt: ZIN neemt deze punten mee bij de verdere functionele afstemming
van de RFC. Voor tweede bijeenkomst wordt complete RFC aangeleverd.
• iWlz-RFC-2018-05 ‘Meeverhuizend persoon’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel om in het IO31-bericht
informatie mee te geven over de meeverhuizende persoon of dat er sprake is
van een meeverhuizend persoon. Vragen en aandachtspunten van deelnemers:
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- Is het ook gewenst om het aantal personen aan te geven dat wil
meeverhuizen? (Komt dit voor?)
- Informatiebehoefte geldt niet alleen voor het ZZP0.
- Onderzoek noodzaak om aan te geven of meeverhuizend persoon wel of
geen zorg nodig heeft.
- Is deze informatie nog nodig? Zorgkantoren hebben in het kader van hun
zorgbemiddelingsrol de intentie om contact op te nemen met alle
nieuwe cliënten. Tijdens dit gesprek kunnen zij deze vragen stellen.
Actiepunt: ZIN neemt deze punten mee bij de verdere functionele afstemming
van de RFC. Voor de tweede bijeenkomst wordt de complete RFC aangeleverd.
• iWlz-RFC-2018-06 ‘Parttime wonen’
Toelichting wordt gegeven op het wijzigingsvoorstel dat oplossingsrichtingen
bevat voor de knelpunten rondom het parttime wonen. Functionele afstemming
is pas realiseerbaar wanneer het ministerie van VWS een standpunt in een
aantal beleidsvraagstukken heeft genomen. Vragen en aandachtspunten van
deelnemers:
- Wanneer wordt uitspraak van VWS verwacht? Antwoord ZIN: VWS is op
de hoogte van de wens om het knelpunt in de release van 2019 op te
lossen. Hiervoor dient voor 1 mei duidelijkheid te zijn. Vanuit
verschillende partijen wordt dit bij VWS neergelegd.
Actiepunt: ZIN zet gesprekken met ketenpartijen en VWS voort. Wanneer
tijdig duidelijkheid is, wordt voor de tweede bijeenkomst de completere RFC
aangeleverd.
• iWlz-RFC-2018-07 ‘Kleine aanpassingen en technisch onderhoud’
Deze RFC is niet vooraf verspreid onder de deelnemers en wordt meegestuurd
aan als bijlage bij dit verslag. De deelnemers hebben tot dusver geen vragen
over of aandachtspunten bij deze RFC.
Actiepunt: ZIN verwerkt deze aanpassingen in de specificaties voor iWlz 2019.
Doorkijk tweede bijeenkomst technische referentiegroep
We blikken vooruit op de tweede technische referentiegroep. De RFC’s die nog
niet volledig zijn, komen terug tijdens deze bijeenkomst en er zal meer
informatie gegeven worden over de wijze waarop we de toekomstige
gegevensuitwisseling verder willen ontwikkelen en vormgeven.
Deelnemers aan de technische referentiegroep kunnen ook deel gaan nemen
aan nieuwe technische expertgroepen die hiervoor ontwikkeld gaan worden.
Zorginstituut Nederland vraagt ook om nieuwe bevindingen op iWlz 2.0 tijdig te
melden zodat bekeken kan worden of deze nog verwerkt kunnen worden in de
specificaties voor de release iWlz 2019.
Vragen en opmerkingen van deelnemers:
- Vanuit Menzis wordt een bevinding onder de aandacht gebracht: OP087
zorgt dat een aanbieder die de opname overneemt vanuit bestaande
overbruggingszorg opnieuw een toewijzingsbericht ontvangt. Dit lijkt
extra berichtenverkeer met zich mee te brengen.
Actiepunt: ZIN onderzoekt deze bevinding.
- Is de releaseplanning al bekend? Antwoord ZIN: we gaan nu uit van een
implementatiedatum van 1 januari 2019. Dit betekent dat in de eerste
week van juni de conceptspecificaties worden gepubliceerd en in de
eerste week van juli de definitieve specificaties.
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- Wordt de release via een big bang-scenario geïmplementeerd of volgt er
weer een conversieperiode voor aanbieders?
Antwoord ZIN: de implementatiestrategie is nog niet vastgesteld.
Voordat dat gebeurt, vindt een consultatieronde plaats onder de
deelnemers van de functionele en technische referentiegroepen.
- Veel RFC’s lijken alleen te leiden tot aanpassingen in bedrijfsregels. Is een
release wel noodzakelijk?
Antwoord ZIN: in de Stuurgroep iWlz is besloten om een kleine release
door te voeren met minimale impact, maar alleen als een release
noodzakelijk is om bevindingen op iWlz 2.0 op te lossen.
Als blijkt dat alleen minimale aanpassingen doorgevoerd hoeven te
worden die niet noodzakelijk zijn, dan beoordeelt de stuurgroep opnieuw
de noodzaak van een 2019-release.
Namens Zorginstituut Nederland bedankt Tessa van Hoof de aanwezigen met
wie intensief is samengewerkt tijdens de voorbereidingen van iWlz 2.0. De
goede samenwerking is ook tot uiting gekomen vlak na de migratie waardoor
bevindingen en knelpunten snel en vakkundig opgepakt konden worden.
Samenvatting en afsluiting
Dagvoorzitter Aad Spee wil de bijeenkomst afsluiten met ‘meegevers’ van de
deelnemers. Wat is de kracht van deze bijeenkomst, en wat zijn suggesties
voor verbeterpunten?
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Op tijd
Niet te vroeg beginnen
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