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Inleiding
Overeenkomstig het vastgestelde releasebeleid brengt Zorginstituut Nederland jaarlijks een
nieuwe release uit van iWlz. Dit document bevat het advies over de inhoud en de planning van
de release iWlz 2022 voor de Stuurgroep iWlz. Door middel van een korte beschrijving van de
voorbereiding van de release lichten we toe hoe dit advies tot stand gekomen is.
Voorbereiding release
In de maanden januari tot en met april 2021 hebben we in vier referentiegroepbijeenkomsten
de ontvangen wijzigingsverzoeken voor de release iWlz 2022 besproken. In de eerste
bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz zijn alle ingediende wijzigingsverzoeken de revue
gepasseerd. Aan de hand van de uitgangspunten uit de kadernota is gezamenlijk vastgesteld
welke wijzigingsverzoeken uitgewerkt worden in de vorm van een RFC (Request For Change)
voor de release iWlz 2022. Deze RFC’s zijn besproken tijdens de volgende
referentiegroepbijeenkomsten. Op basis van de business-cases is vastgesteld welke RFC’s
onderdeel uitmaken van de release iWlz 2022 en welke RFC’s worden afgewezen.
De RFC’s die opgenomen worden in de release dragen allemaal bij aan verduidelijking,
bijvoorbeeld door middel van nieuwe regels, uitbreiding van invulinstructies, toelichting op
elementen, verduidelijking van de retoursystematiek.
Er zijn op dit moment geen wijzigingen in wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor iWlz.
Toetreden van jeugd-GGZ tot de Wlz in 2023 leidt (vooralsnog) niet tot nieuwe zorgprofielen.
Als een RFC geen onderdeel uitmaakt van de nieuwe release, wil dat niet zeggen dat er geen
verbeteringen doorgevoerd worden. Een wijzigingsverzoek kan ook leiden tot afspraken tussen
ketenpartijen die niet (direct) technisch vertaald hoeven of kunnen worden in iWlz.
Zo worden voor de RFC ‘Functie verwijderen uit het berichtenverkeer’ geen technische
wijzigingen doorgevoerd in de release iWlz 2022, maar starten we met een functionele aanpak.
Deze stap maakt geen deel uit van iWlz, maar is noodzakelijk als voorbereiding op de
overgang op het netwerkmodel. Na het functioneel ‘opruimen’ van de functies uit de keten
kunnen deze in een volgende release technisch uit de berichten worden verwijderd.
Inhoud release
 Geaccepteerde wijzigingsverzoeken:
o Verbeteren uniformiteit van regels (domeinoverstijgend) door duidelijke
classificatie. Indeling in regelcategorieën komt eenduidige interpretatie van regels
ten goede.
o Toevoegen controleniveaus aan regels. Dit zorgt voor verduidelijking
retoursystematiek.
o Opnemen domeinoverstijgende regels in Referentiemodel.
o Toevoegen regels ter verduidelijking van inhoud en gebruik iWlz-AGB-codelijst.
o Verfijning retourcodes berichtenverkeer zorgkantoren – CAK en verduidelijking van
regels voor het omgaan met correcties.
o Verwijderen stoornis- en beperking-gegevens uit het wachtlijstbericht. Deze
gegevens zijn niet nodig voor de wachtlijsten en voor andere uitvragen en maken
de bestanden onnodig groot.
 Oplossing van bevindingen gemeld op iWlz 2.2. Enkele voorbeelden:
o Toevoegen classificatie Logeren aan leveringsstatus Wacht uit voorzorg.
o Toevoegen invulinstructie voor vulling leveringsstatus en classificatie in
verhuisbericht.
o Opnemen regel die verwoordt dat alleen de ontvanger van een zorgtoewijzing een
MAZ of een MUT mag sturen.
o Corrigeren van ontbrekende of onjuiste koppeling van enkele regels in het
Informatiemodel.
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Het actuele bevindingenoverzicht en de verslagen van de referentiegroepbijeenkomsten zijn te
vinden onder ‘Meer informatie’ op de ontwikkelpagina van iWlz.
Kenmerken release:

Minor release

iWlz 2.3

Implementatiedatum 1 januari 2022

Invoering via big bang
Planning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

april en mei 2021 uitwerken van specificaties
1e week juni 2021 publicatie conceptspecificaties
3e week juni 2021 reviewsessie conceptspecificaties
1e week juli 2021 publicatie definitieve specificaties
juni / juli 2021 opstellen ketentestplan
juli / augustus 2021 opstellen casusbeschrijvingen
juli / oktober 2021 publicatie ondersteunende modules
september 2021 afstemming ketentesten
oktober / november 2021 publicatie conversiedocument en draaiboek migratie
eind november / begin december 2021 go / no-go
1 januari 2022 implementatie

Verzoek aan de Stuurgroep iWlz
Aan de Stuurgroep iWlz wordt gevraagd in te stemmen met het hierboven gegeven advies over
de release iWlz 2022.
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