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Inleiding
Op 4 juli 2019 zijn de definitieve specificaties van de release iWlz 2.1 gepubliceerd.
Deze release wordt op 1 januari 2020 van kracht. Om de aanlevering van ‘start zorg’
en ‘stop zorg’ voor het CAK en de zorgkantoren (ZK) te verduidelijken, is een aantal
casusbeschrijvingen gemaakt.
Doel van de casusbeschrijvingen ZK-CAK
De casusbeschrijvingen hebben primair tot doel om ‘de bedoeling’ van de release te
concretiseren. Daarmee dragen ze bij aan eenduidigheid bij de bouw van
functionaliteit én de implementatie in de processen bij de gebruikers van het iWlzberichtenverkeer. In de casusbeschrijvingen in dit document ligt de nadruk op het
gebruik van statusaanlevering en het vullen van het ID van het bericht.
Opbouw van dit document
In elk hoofdstuk is een casus uitgewerkt. In iedere casus wordt kort de cliëntsituatie
geschetst waarna in stappen wordt aangegeven welke activiteiten er door het CIZ,
het zorgkantoor, de zorgaanbieder en het CAK in het berichtenverkeer plaatsvinden.
Bij elke stap is een voorbeeldvulling van het bijbehorende bericht opgenomen.
De kleuren van de berichten geven het soort bericht aan. Hierdoor is het eenvoudig
mogelijk om alleen de eigen stappen (voor ZK-CAK zijn dat de blauwe CA-berichten)
te bekijken en is het ook mogelijk het geheel door te nemen.
Meer informatie
Hebt u vragen over deze casusbeschrijvingen? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen
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1 Nieuwe cliënt – Leveringsvorm Verblijf
1.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
1.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
De heer Visser (10-09-1935), ontvangt zorg en ondersteuning vanuit de ZVW en de WMO.
Vanwege toename van zijn dementie, kunnen de mantelzorgers (zijn echtgenote en kinderen)
het bijna niet meer bolwerken en is spoedige opname gewenst.
Mevrouw Visser, die slecht ter been is en steeds vergeetachtiger wordt, wil zodra dit mogelijk
is, meeverhuizen met haar man.
Dennenrust, de voorkeuraanbieder van de familie, heeft voor de heer Visser een
éénpersoonskamer beschikbaar. In overleg met de mantelzorgers en de thuiszorg verhuist de
heer Visser naar Dennenrust. Mevrouw Visser wordt op de wachtlijst geplaatst. Zodra dit
mogelijk is, wil zij met haar man meeverhuizen.
Het CIZ geeft een indicatiebesluit af voor de heer Visser.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Psychogeriatrische ziekte / aandoening
Afgiftedatum
02-01-2020
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
5VV
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
Dennenrust
Financiering
Wlz
1.1.2 Stap 2: Toewijzen geïndiceerde zorg
Nog dezelfde dag stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzing naar Dennenrust
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
5VV
Instelling
Dennenrust
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-01-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
Dennenrust
Opname
Ja
1.1.3 Stap 3: Melden aanvang zorg
Op 2 januari ontvangt de familie de sleutel van de kamer en op 6 januari verhuist de heer
Visser naar Dennenrust.
Op 7 januari stuurt de zorgaanbieder een melding aanvang zorg naar het zorgkantoor.
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De AW35 van Dennenrust kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
5VV
ToewijzingIngangsdatum
02-01-2020
Begindatum
06-01-2020
Sleuteldatum
02-01-2020
Instelling
Dennenrust
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
1.1.4 Stap 4: Melden start Verblijf bij Dennenrust aan het CAK
Op basis van de melding aanvang zorg van Dennenrust stuurt het zorgkantoor een bericht
naar het CAK om de start van de zorg te melden. Door de ontvangst van de MAZ weet het
zorgkantoor dat de cliënt op 6 januari bij Dennenrust is opgenomen. Vanaf de sleuteldatum is
de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd. Het zorgkantoor stuurt op 07-01-2020 een bericht
naar het CAK.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

905372cd-1a23-4a12-a12b-0a1bc23d45a6
02-01-2020
754 (5VV)
AGB-code (Dennenrust)
4 (Verblijf)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een nieuwe cliënt.
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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2 Nieuwe cliënt – Leveringsvorm Verblijf en start zorg in 2019
Dit is dezelfde casus als beschreven in hoofdstuk 1, nu met de heer Janssen in plaats van de
heer Visser en met dit verschil dat de zorg in casus 2 al in 2019 gestart is. In dat geval moet
klasse (o.b.v. CD071) wél gevuld worden.
CD071: Als Leveringsvorm de waarde 4 (Verblijf) of 5 (VPT) heeft en Startdatum is
kleiner of gelijk aan 31-12-2019, dan verplicht vullen, anders leeglaten.
2.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
2.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
De heer Janssen (11-05-1937), ontvangt zorg en ondersteuning vanuit de ZVW en de WMO.
Vanwege toename van zijn dementie, kunnen de mantelzorgers (zijn echtgenote en kinderen)
het bijna niet meer bolwerken en is spoedige opname gewenst.
Mevrouw Janssen, die slecht ter been is en steeds vergeetachtiger wordt, wil zodra dit
mogelijk is, meeverhuizen met haar man.
Dennenrust, de voorkeuraanbieder van de familie, heeft voor de heer Janssen een
éénpersoonskamer beschikbaar. In overleg met de mantelzorgers en de thuiszorg verhuist de
heer Janssen naar Dennenrust. Mevrouw Janssen wordt op de wachtlijst geplaatst. Zodra dit
mogelijk is, wil zij met haar man meeverhuizen.
Het CIZ geeft een indicatiebesluit af voor de heer Janssen.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Psychogeriatrische ziekte / aandoening
Afgiftedatum
23-12-2019
Ingangsdatum
23-12-2019
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
5VV
Ingangsdatum
23-12-2019
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
Dennenrust
Financiering
Wlz
2.1.2 Stap 2: Toewijzen geïndiceerde zorg
Nog dezelfde dag stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzing naar Dennenrust
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
5VV
Instelling
Dennenrust
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
23-12-2019
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
23-12-2019
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
Dennenrust
Opname
Ja
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2.1.3 Stap 3: Melden aanvang zorg
Op 23 december ontvangt de familie de sleutel van de kamer en op 27 december verhuist de
heer Janssen naar Dennenrust.
Op 3 januari stuurt de zorgaanbieder een melding aanvang zorg naar het zorgkantoor.
De AW35 van Dennenrust kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
5VV
ToewijzingIngangsdatum
23-12-2019
Begindatum
27-12-2019
Sleuteldatum
23-12-2019
Instelling
Dennenrust
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
2.1.4 Stap 4: Melden start Verblijf bij Dennenrust aan het CAK
Op basis van de melding aanvang zorg van Dennenrust stuurt het zorgkantoor een bericht
naar het CAK om de start van de zorg te melden. Door de ontvangst van de MAZ weet het
zorgkantoor dat de cliënt op 27 december 2019 bij Dennenrust is opgenomen. Vanaf de
sleuteldatum is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd. Het zorgkantoor stuurt op 3 januari
2020 een bericht naar het CAK.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Klasse
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

905372cd-1a23-4a12-a12b-0a1bc23d45a6
23-12-2019
754 (5VV)
AGB-code (Dennenrust)
KE7
4 (Verblijf)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een nieuwe cliënt.
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.

Casusbeschrijvingen zorgkantoren-CAK bij de release iWlz 2.1

8/35

3 Bestaande cliënt – Nieuwe leveringsvorm
3.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
3.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
De heer De Groot
Nog geen opname mogelijk bij voorkeuraanbieder Berkenbos, wel start dagbesteding bij
Berkenbos.
De heer (02-03-1951), weduwnaar, lichamelijk gehandicapt geraakt na ongeval. 1e grondslag
Lichamelijke handicap (functiestoornis), 2e grondslag Somatische ziekte / aandoening.
Momenteel ontvangt meneer mantelzorg door kinderen en vrienden, maar hij wil graag bij
Berkenbos wonen omdat hij meer structuur en begeleiding nodig heeft. Vanuit de WMO gaat
hij al naar de dagbesteding bij Berkenbos.
Hij krijgt per 02-01-2020 een indicatie voor 4LG.
Op 2 januari stuurt het CIZ het afgegeven indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Lichamelijke handicap (functiestoornis)
Grondslag (02)
Somatische ziekte / aandoening
Afgiftedatum
02-01-2020
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
4LG
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
Berkenbos
Financiering
Wlz
3.1.2 Stap 2: Toewijzen geïndiceerde zorg
Nadat het zorgkantoor het indicatiebesluitbericht heeft ontvangen, stuurt het zorgkantoor een
zorgtoewijzing naar Berkenbos.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
4LG
Instelling
Berkenbos
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-01-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
Berkenbos
Opname
Ja
3.1.3 Stap 3: Aanvragen aangepaste zorgtoewijzing
De heer De Groot gaat naar de dagbesteding bij Berkenbos en wil daar nu ook gaan wonen.
Berkenbos heeft op dit moment geen plaats. De heer De Groot komt op de wachtlijst.
In de wachttijd voor opname gaat Berkenbos naast de dagbesteding ook de noodzakelijke zorg
thuis leveren om de mantelzorgers te ontlasten.
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Berkenbos vraagt een aangepaste zorgtoewijzing aan.
De AW39 van Berkenbos kan er dan als volgt uitzien:
Beëindiging/mutatie Wlz-zorg (AW39)
MutatieZorgzwaartepakket
ZzpCode
4LG
Ingangsdatum
02-01-2020
Instelling
Berkenbos
Mutatiecode
18 (kan nog niet leveren)
Mutatiedatum
03-01-2020
Leveringsstatus
Actief wachtend
Leveringsvorm
Verblijf
Aanvraag
Besluitnummer
201
Afgiftedatum
02-01-2020
ZzpCode
4LG
Leveringsvorm
MPT
CoordinatorZorgThuis
Berkenbos
Doelmatig
Ja
Verantwoord
Ja
AanvraagInstelling [1]
Instelling
Berkenbos
Soort
Overbrugging
ToewijzingIngangsdatum
02-01-2020
ToewijzingEinddatum
01-02-2021
ToewijzingPercentage
100%
3.1.4 Stap 4: Toewijzen aangevraagde zorg
Het zorgkantoor wijst de zorg conform de aanvraag toe. Berkenbos ontvangt een nieuw
bericht dat twee zorgtoewijzingen bevat.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
Klasse
Leveringsvorm
Dossierhouder
Opname
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
Leveringsvorm
CoordinatorZorgThuis

4LG
Berkenbos
Regulier
02-01-2020
100%
02-01-2020
<leeg>
KE7
Verblijf
Berkenbos
Ja
4LG
Berkenbos
Overbrugging
04-01-2020
100%
02-01-2020
01-01-2021
MPT
Berkenbos
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3.1.5 Stap 5: Melden aanvang zorg
De heer De Groot ontvangt al dagbesteding van Berkenbos.
Met ingang van 2 januari 2020 wordt deze geleverd op basis van de huidige Wlz-indicatie.
Daarnaast start Berkenbos met de levering van zorg thuis ter overbrugging van de wachttijd
tot opname.
Op 5 januari stuurt Berkenbos een melding aanvang zorg naar het zorgkantoor.
De AW35 van Berkenbos kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
4LG
ToewijzingIngangsdatum
02-01-2020
Begindatum
02-01-2020
Instelling
Berkenbos
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
MPT
3.1.6 Stap 6: Melden start MPT aan het CAK
Op basis van de melding aanvang zorg van Berkenbos stuurt het zorgkantoor een bericht naar
het CAK om de start van de zorg te melden.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

b40a3473-532c-40dd-a143-eaa1c6a06088
02-01-2020
826 (4LG)
7 (MPT)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
3.1.7 Stap 7: De zorgaanbieder meldt de aanvang van het Verblijf
Met ingang van 15 februari 2020 heeft Berkenbos een kamer vrij voor de heer De Groot en
ontvangt hij de sleutel. Een week later verhuist de heer De Groot naar Berkenbos.
Op 23 februari stuurt Berkenbos een melding aanvang zorg voor de opname van de heer De
Groot. Berkenbos heeft al een reguliere zorgtoewijzing voor verblijf en kan daar rechtstreeks
een melding aanvang zorg (MAZ) op sturen. Een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) is
hier niet van toepassing.
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De AW35 van Berkenbos kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
4LG
ToewijzingIngangsdatum
02-01-2020
Sleuteldatum
15-02-2020
Begindatum
22-02-2020
Instelling
Berkenbos
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
3.1.8 Stap 8: Intrekken overbruggingszorg (MPT)
Op basis van de melding aanvang zorg voor de opname, concludeert het zorgkantoor dat de
heer De Groot is opgenomen. Het zorgkantoor trekt de zorgtoewijzing voor de
overbruggingszorg in. Omdat een AW33 altijd het complete beeld van de actuele
zorgtoewijzingen bevat, neemt het zorgkantoor de eerder verzonden reguliere zorgtoewijzing
voor het verblijf ook in dit bericht op.
Het zorgkantoor stuurt Berkenbos een AW33.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
Klasse
Leveringsvorm
Dossierhouder
Opname
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
RedenIntrekking
Leveringsvorm
CoordinatorZorgThuis

4LG
Berkenbos
Regulier
02-01-2020
100%
02-01-2020
<leeg>
KE7
Verblijf
Berkenbos
Ja
4LG
Berkenbos
Overbrugging
24-02-2020
100%
02-01-2020
22-02-2020
Wijziging Leveringsvorm
MPT
Berkenbos
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3.1.9 Stap 9: Het zorgkantoor meldt de start van Verblijf bij Berkenbos aan het CAK
Het zorgkantoor meldt de gewijzigde leveringsvorm bij het CAK. Op 24 februari stuurt het
zorgkantoor een bericht naar het CAK.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

0eb89c47-0e04-47ae-8426-b3c5c260fa72
15-02-2020 (sleuteldatum)
826 (4LG)
AGB-code (Berkenbos)
4 (Verblijf)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een bestaande cliënt voor wie zich een nieuwe situatie voordoet
waarbij de leveringsvorm wijzigt.
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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4 Bestaande cliënt – Nieuwe zorgaanbieder
4.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
4.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
De heer M. Çelik (01-01-1938), weduwnaar, 1e grondslag lichamelijke handicap, 2e grondslag
somatische ziekte / aandoening.
De partner van cliënt gaf mantelzorg, maar is onlangs overleden. Hierdoor kan cliënt niet meer
thuis blijven wonen. Client krijgt per 02-01-2020 een indicatie 6VV. Hij wenst een opname in
Zonzicht. Helaas is er nog geen plek bij Zonzicht, bij Veldzicht is per 05-01-2020 wel een
opname mogelijk. Cliënt wordt hier opgenomen en wacht op een opname in Zonzicht.
Per 20-01-2020 wordt cliënt alsnog opgenomen bij Zonzicht.
Op 2 januari 2020 stuurt het CIZ het volgende indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Lichamelijke handicap (functiestoornis)
Grondslag (02)
Somatische ziekte / aandoening
Afgiftedatum
02-01-2020
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
6VV
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
Zonzicht
Financiering
Wlz
4.1.2 Stap 2: Toewijzen geïndiceerde zorg
Nadat het zorgkantoor het indicatiebesluitbericht heeft ontvangen, stuurt het zorgkantoor een
zorgtoewijzing naar Zonzicht.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
Zonzicht
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-01-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
02-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
Zonzicht
Opname
Ja
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4.1.3 Stap 3: Aanvragen aangepaste zorgtoewijzing
Zonzicht heeft op dit moment geen plaats om de heer Çelik op te nemen. Veldzicht heeft per 4
januari 2020 wel een kamer voor hem vrij. Zonzicht vraagt een aangepaste zorgtoewijzing aan
voor de opname bij Veldzicht. De cliënt blijft op de wachtlijst staan voor opname bij Zonzicht.
De AW39 van Zonzicht kan er dan als volgt uitzien:
Beëindiging/mutatie Wlz-zorg (AW39)
MutatieZorgzwaartepakket
ZzpCode
6VV
Ingangsdatum
02-01-2020
Instelling
Zonzicht
Mutatiecode
18 (kan nog niet leveren)
Mutatiedatum
04-01-2020
Leveringsstatus
Actief wachtend
Leveringsvorm
Verblijf
Aanvraag
Besluitnummer
201
Afgiftedatum
02-01-2020
ZzpCode
6VV
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
Zonzicht
AanvraagInstelling [1]
Instelling
Veldzicht
Soort
Overbrugging
ToewijzingIngangsdatum
04-01-2020
ToewijzingEinddatum
03-01-2021
ToewijzingPercentage
100%
4.1.4 Stap 4: Toewijzen aangevraagde zorg
Het zorgkantoor wijst de zorg conform de aanvraag toe. Zowel Zonzicht als Veldzicht
ontvangen het volgende AW33-bericht:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
RedenIntrekking
Klasse
Leveringsvorm
Dossierhouder
Opname
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
Leveringsvorm
Dossierhouder
Opname

6VV
Zonzicht
Regulier
02-01-2020
100%
02-01-2020
<leeg>
<leeg>
KE7
Verblijf
Zonzicht
Ja
6VV
Veldzicht
Overbrugging
04-01-2020
100%
04-01-2020
03-01-2021
Verblijf
Zonzicht
Ja
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4.1.5 Stap 5: Melden aanvang zorg
Op 4 januari verhuist de heer Çelik naar Veldzicht. Op 5 januari stuurt Veldzicht een melding
aanvang zorg naar het zorgkantoor
De AW35 van Veldzicht kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
04-01-2020
Begindatum
04-01-2020
Instelling
Veldzicht
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
4.1.6 Stap 6: Het zorgkantoor meldt de start van Verblijf bij Veldzicht aan het CAK
Het zorgkantoor heeft de MAZ van Veldzicht ontvangen. Op basis van deze MAZ wordt het
CA317 bericht aan het CAK verzonden.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

4be19c5e-0748-44e6-b48f-68408e3bf77b
04-01-2020
755 (6VV)
AGB-code (Veldzicht)
4 (Verblijf)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
4.1.7 Stap 7: De zorgaanbieder meldt de aanvang van het Verblijf
Op 20 januari 2020 stuurt voorkeuraanbieder Zonzicht een melding aanvang zorg naar het
zorgkantoor.
De AW35 van Zonzicht kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
02-01-2020
Begindatum
20-01-2020
Instelling
Zonzicht
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
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4.1.8 Stap 8: Intrekken toegewezen overbruggingszorg
Op basis van de melding aanvang zorg door de voorkeuraanbieder Zonzicht stuurt het
zorgkantoor een intrekking van de overbruggingszorg naar Veldzicht.
Het zorgkantoor stuur Veldzicht een AW33.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
Instelling
Soort
Toewijzingsdatum
ToewijzingPercentage
Ingangsdatum
Einddatum
RedenIntrekking
Klasse
Leveringsvorm
Dossierhouder
Opname

6VV
Veldzicht
Overbrugging
04-01-2020
100%
04-01-2020
20-01-2020
Overplaatsing
KE7
Verblijf
Zonzicht
Ja

4.1.9 Stap 9: Het zorgkantoor meldt de start van Verblijf bij Zonzicht aan het CAK
Het zorgkantoor geeft de start van de zorglevering bij de nieuwe aanbieder door aan het CAK.
De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

2697c476-904c-45e3-aa9d-bb2a6c5356be
20-01-2020
755 (6VV)
AGB-code (Zonzicht)
4 (Verblijf)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een bestaande cliënt voor wie zich een nieuwe situatie voordoet
waarbij een andere aanbieder de zorg gaat leveren.
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat
leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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5 Bestaande cliënt - Wijziging aantal etmalen Deeltijdverblijf
5.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
5.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
De heer Veenstra geeft bij het CIZ aan zorg in de vorm van Deeltijdverblijf te willen
ontvangen. Het idee om deels thuis en deels in een instelling de zorg te ontvangen spreekt de
cliënt erg aan als opmaat naar volledig verblijf.
Cliënt heeft zelfs al een beeld welke zorgaanbieders hierin kunnen voorzien. Hij wil verblijven
bij zorgaanbieder Bloemenweide en de zorg thuis ontvangen van zorgaanbieder Zonneheuvel.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Somatische ziekte/Aandoening
Afgiftedatum
10-01-2020
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
6VV
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
<leeg>
InstellingVoorkeur
<leeg>
Financiering
Wlz
5.1.2 Stap 2: Toewijzen geïndiceerde zorg
Nadat het zorgkantoor het indicatiebesluitbericht heeft ontvangen, neemt het zorgkantoor
contact op met de cliënt om vast te stellen wat de voorkeur van zorglevering is. De cliënt
heeft een voorkeur voor Deeltijdverblijf, waarbij zorgaanbieder Bloemenweide het verblijfsdeel
met opname ‘Ja’ zal leveren en zorgaanbieder Zonneheuvel de zorg thuis met opname ‘Nee’
zal leveren. Aantal etmalen wordt 3,5.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
60%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
3,5
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Ja
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
6VV
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
40%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
3,5
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Nee
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5.1.3 Stap 3: De zorgaanbieders melden de aanvang zorg
De zorgaanbieders Bloemenweide en Zonneheuvel hebben de toewijzing ontvangen en zijn
gestart met de zorglevering. Ze sturen hiervoor een MAZ naar het zorgkantoor. Het
deeltijdverblijf is op 10-01-2020 gestart met zorg thuis van Zonneheuvel.
De AW35 van Zonneheuvel kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
10-01-2020
Instelling
Zonneheuvel
Etmalen
3,5
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
De AW35 van Bloemenweide kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
17-01-2020
Instelling
Bloemenweide
Etmalen
3,5
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
5.1.4 Stap 4: Het zorgkantoor meldt de start van DTV aan het CAK
Het zorgkantoor heeft de MAZ van beide zorgaanbieders ontvangen. Op basis van de MAZ met
de kleinste begindatum wordt het CA317 bericht naar het CAK verzonden. Dat is de datum
waarop het deeltijdverblijf is gestart. Omdat het CAK wil weten welke instelling het
verblijfsdeel levert, wordt Instelling gevuld met de zorgaanbieder die de toewijzing met
Opname Ja heeft.
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Etmalen
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

655c7569-0d85-42fd-bc4e-05962f730a5a
10-01-2020
755 (6VV)
AGB-code (Bloemenweide)
3,5
8 (DTV)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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5.1.5 Stap 5: Dossierhouder stuurt een AAT: AW39
Na korte tijd blijkt dat 4 etmalen verblijf en 3 etmalen zorg thuis beter zou passen bij de
situatie van de cliënt. In overleg met de cliënt en met Zonneheuvel stuurt Bloemenweide een
aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) naar het zorgkantoor voor de nieuwe verdeling.
De AW39 van Bloemenweide kan er dan als volgt uitzien:
Beëindiging/mutatie Wlz-zorg (AW39)
MutatieZorgzwaartepakket
Aanvraag
Besluitnummer
201
Afgiftedatum
10-01-2020
ZzpCode
6VV
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
AanvraagInstelling [1]
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
21-02-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
65%
Opname
Ja
AanvraagInstelling [2]
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
21-02-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
35%
Opname
Nee
5.1.6 Stap 6: Toewijzen aangevraagde zorg
Nadat het zorgkantoor de AAT heeft ontvangen en deze positief heeft beoordeeld, wordt de
aangevraagde zorg aan de zorgaanbieders toegewezen.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
21-02-2020
ToewijzingPercentage
65%
Ingangsdatum
21-02-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Ja
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
6VV
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
21-02-2020
ToewijzingPercentage
35%
Ingangsdatum
21-02-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Nee
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5.1.7 Stap 7: De zorgaanbieders melden de aanvang zorg
De zorgaanbieders Bloemenweide en Zonneheuvel hebben de gewijzigde toewijzing ontvangen
en sturen hiervoor een MAZ naar het zorgkantoor. De cliënt start met zorg thuis van
Zonneheuvel.
De AW35 van Zonneheuvel kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
21-02-2020
Begindatum
21-02-2020
Instelling
Zonneheuvel
Etmalen
4,0
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
De AW35 van Bloemenweide kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
21-02-2020
Begindatum
24-02-2020
Instelling
Bloemenweide
Etmalen
4,0
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
5.1.8 Stap 8: Het zorgkantoor meldt de start van DTV aan het CAK
Het zorgkantoor heeft de nieuwe MAZ van beide zorgaanbieders ontvangen. Op basis van de
MAZ met de kleinste begindatum wordt het CA317 bericht naar het CAK verzonden. Hierbij
wordt Instelling gevuld met de AGB-code van de zorgaanbieder die het verblijf levert en de
toewijzing voor Opname Ja heeft.
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Etmalen
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

3af0ceac-8c4b-42c8-bee1-6d2c16dc416d
21-02-2020
755 (6VV)
AGB-code (Bloemenweide)
4,0
8 (DTV)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een bestaande cliënt voor wie zich een nieuwe situatie voordoet
waarbij het aantal etmalen deeltijdverblijf wijzigt.
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
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* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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6 Bestaande cliënt – Wijziging zorgprofiel (ZZP) en
leveringsvorm
6.1 Voorbeeldvulling berichten
6.1.1 Stap 1: Cliënt komt bij CIZ voor Indicatie: IO31
De heer Van der Steen (15-05-1942), gehuwd, thuiswonend, heeft veel zorg nodig vanwege
zijn ernstige lichamelijke en bijkomende beperkingen. Hierdoor is het beter dat hij in een
gespecialiseerde woonvorm gaat wonen.
De heer Van der Steen ontvangt een Wlz-indicatie voor het zorgprofiel 5LG. Op 10 januari
2020 stuurt het CIZ het volgende indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Lichamelijke handicap
Afgiftedatum
10-01-2020
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Meerzorg
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
5LG
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
De Boomgaard
Financiering
Wlz
6.1.2 Stap 2: Toewijzing naar de zorgaanbieder: AW33
Nog dezelfde dag stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzing naar De Boomgaard.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
5LG
Instelling
De Boomgaard
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
De Boomgaard
Opname
Ja
6.1.3 Stap 3: De zorgaanbieder meldt de aanvang zorg
Op 14 januari 2020 krijgt de heer Van der Steen de sleutel van zijn kamer en verhuist hij naar
De Boomgaard. Deze instelling stuurt nog dezelfde dag een melding aanvang zorg naar het
zorgkantoor.
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De AW35 van De Boomgaard kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
5LG
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
14-01-2020
Instelling
De Boomgaard
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
6.1.4 Stap 4: Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

a9d34e6c-eb29-4cb7-8793-483a1ebbf1c6
14-01-2020
828 (5LG)
AGB-code (De Boomgaard)
4 (Verblijf)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
6.1.5 Stap 5: Dossierhouder stuurt een AAT: AW39
Al gauw blijkt dat de heer Van der Steen beter op zijn plek zou zijn in een aanleunwoning met
een VPT. Hij zou daar samen met zijn vrouw kunnen gaan wonen. Hiervoor is een
zorgtoewijzing voor 6VV nodig. Op 5 februari 2020 kan de heer Van der Steen verhuizen naar
een tweepersoons wooneenheid. De Boomgaard stuurt een mutatiebericht met een aanvraag
aangepaste zorgtoewijzing naar het zorgkantoor.
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De AW39 van De Boomgaard kan er dan als volgt uitzien:
Beëindiging/mutatie Wlz-zorg (AW39)
MutatieZorgzwaartepakket
ZzpCode
5LG
Ingangsdatum
10-01-2020
Instelling
De Boomgaard
Mutatiecode
19 (Levering beëindigd zorgtoewijzing sluiten)
Mutatiedatum
05-02-2020
Leveringsstatus
Einde zorgvraag
Leveringsvorm
Verblijf
Aanvraag
Besluitnummer
201
Afgiftedatum
10-01-2020
ZzpCode
6VV
Klasse
KE7
Leveringsvorm
VPT
Dossierhouder
De Boomgaard
AanvraagInstelling [1]
Instelling
De Boomgaard
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
05-02-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
100%
6.1.6 Stap 6: Toewijzing naar drie zorgaanbieders: AW33
Nog dezelfde dag stuurt het zorgkantoor de gevraagde zorgtoewijzing naar De Boomgaard.
N.B. In deze situatie staat de heer Van der Steen niet meer op de wachtlijst voor een opname
bij De Boomgaard. Mocht dat in de toekomst alsnog gewenst zijn, dan dient de Boomgaard
door middel van een AAT een zorgtoewijzing voor verblijf aan te vragen.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
De Boomgaard
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
05-02-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
05-02-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
VPT
Dossierhouder
De Boomgaard

6.1.7 Stap 7: De zorgaanbieder meldt de aanvang zorg
Op 6 februari 2020 stuurt De Boomgaard een melding aanvang zorg naar het zorgkantoor.
De AW35 van De Boomgaard kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
05-02-2020
Begindatum
05-02-2020
Instelling
De Boomgaard
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
VPT
6.1.8 Stap 8: Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
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Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK.
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

2d740155-54c5-4b88-9e9d-e56f3a52f1a2
05-02-2020
755 (6VV)
AGB-code (De Boomgaard)
5 (VPT)
1

Toelichting
Hier is sprake van een nieuwe melding ‘Geleverde zorg’ (status aanlevering 1 en een nieuw
GeleverdeZorgID). Het betreft een bestaande cliënt voor wie zich een nieuwe situatie voordoet
waarbij het zorgprofiel wijzigt (en ook de leveringsvorm).
OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
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7 Bestaande cliënt – Gewijzigde startdatum
7.1 Voorbeeldvulling berichten
7.1.1 Stap 1: Cliënt komt bij CIZ voor Indicatie: IO31
De heer Van der Steen (15-05-1942), gehuwd, thuiswonend, heeft veel zorg nodig vanwege
zijn ernstige lichamelijke en bijkomende beperkingen. Hierdoor is het beter dat hij in een
gespecialiseerde woonvorm gaat wonen.
De heer Van der Steen ontvangt een Wlz-indicatie voor het zorgprofiel 5LG. Op 10 januari
2020 stuurt het CIZ het volgende indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Lichamelijke handicap
Afgiftedatum
10-01-2020
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
5LG
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
Verblijf
InstellingVoorkeur
De Boomgaard
Financiering
Wlz
7.1.2 Stap 2: Toewijzing naar de zorgaanbieder: AW33
Nog dezelfde dag stuurt het zorgkantoor een zorgtoewijzing naar De Boomgaard.
De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
5LG
Instelling
De Boomgaard
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
100%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
Leveringsvorm
Verblijf
Dossierhouder
De Boomgaard
Opname
Ja
7.1.3 Stap 3: De zorgaanbieder meldt de aanvang zorg
Op 14 januari 2020 verhuist de heer Van der Steen naar De Boomgaard. Deze instelling stuurt
nog dezelfde dag een melding aanvang zorg naar het zorgkantoor.
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De AW35 van De Boomgaard kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
5LG
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
14-01-2020
Instelling
De Boomgaard
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf

7.1.4 Stap 4: Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

7df09502-3bb2-4695-a303-7aa2afdc4e32
14-01-2020
(828) 5LG
AGB-code (De Boomgaard)
4 (Verblijf)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
7.1.5 Stap 5: De zorgaanbieder corrigeert de aanvang zorg
De Boomgaard ontdekt dat er een administratieve fout is gemaakt waardoor de begindatum in
de melding aanvang zorg (MAZ) verkeerd is aangeleverd. De heer Van der Steen heeft al op
12 januari de sleutel van zijn woning ontvangen. De begindatum in de MAZ had daarom 1201-2020 moeten zijn in plaats van 14-01-2020. De instelling stuurt een nieuwe melding
aanvang zorg naar het zorgkantoor om de voorgaande aanlevering te verwijderen en de juiste
begindatum aan te leveren.
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De AW35 van De Boomgaard kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket [1]
Besluitnummer
201
ZzpCode
5LG
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
14-01-2020
Instelling
De Boomgaard
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
StatusAanlevering
3 (Verwijderen aanlevering)
GeleverdZorgzwaartepakket [2]
Besluitnummer
201
ZzpCode
5LG
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
12-01-2020
Instelling
De Boomgaard
Klasse
KE7
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
Verblijf
StatusAanlevering
1 (Eerste aanlevering)
7.1.6 Stap 4: Het zorgkantoor meldt de wijzing van de start aan het CAK
Het zorgkantoor meldt de start aan het CAK
De CA317 van het zorgkantoor aan
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK zal er dan als volgt uitzien:

7df09502-3bb2-4695-a303-7aa2afdc4e32
12-01-2020
828 (5LG)
AGB-code (De Boomgaard)
4 (Verblijf)
2 (Gewijzigde aanlevering)

Toelichting
Hier is sprake van een correctie van een eerder verstuurde melding start zorg CAK. Dit bericht
wordt met status aanlevering 2 verstuurd en heeft hetzelfde GeleverdeZorgID als het eerder
verstuurde CA317-bericht. Het CA317-bericht met status aanlevering 2 vervangt het eerder
verstuurde bericht met hetzelfde ID.
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8 Bestaande cliënt – Nieuwe ZA betrokken bij levering zorg
thuis als onderdeel van DTV
Mevrouw Pietersen ontvangt deeltijdverblijf van twee aanbieders. Een van de aanbieders
levert zowel het verblijf als een deel van de zorg thuis. De andere aanbieder levert uitsluitend
zorg thuis. De verdeling van de levering van zorg thuis verandert als een nieuwe aanbieder bij
de zorg thuis wordt betrokken.
8.1 Processtappen en voorbeeldvulling berichten
8.1.1 Stap 1: Aanvragen indicatie
Mevrouw Pietersen geeft bij het CIZ aan zorg in de vorm van Deeltijdverblijf te willen
ontvangen. Het idee om deels thuis en deels in een instelling de zorg te ontvangen spreekt de
cliënt erg aan als opmaat naar volledig verblijf.
Cliënt heeft zelfs al een beeld welke zorgaanbieders hierin kunnen voorzien: voor verblijf en
een deel van de zorg thuis is dat zorgaanbieder Bloemenweide en voor de overige zorg thuis is
dat zorgaanbieder Zonneheuvel.
De afspraak is dat het CIZ bij een voorkeur voor Deeltijdverblijf het berichtelement
<VoorkeurClient> leeg laat. Dit is een signaal aan het zorgkantoor dat er contact opgenomen
moet worden met de cliënt. Daarnaast blijft het element <InstellingVoorkeur> leeg.
De IO31 kan er dan als volgt uitzien:
Indicatiebesluit (IO31)
Indicatie
Besluitnummer
201
Soort
CIZ
Grondslag (01)
Somatische ziekte / Aandoening
Afgiftedatum
10-01-2020
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
GeïndiceerdZorgzwaartepakket
ZzpCode
6VV
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Klasse
KE7
VoorkeurClient
<leeg>
InstellingVoorkeur
<leeg>
Financiering
Wlz
8.1.2 Stap 2: Versturen zorgtoewijzing
Nadat het zorgkantoor het indicatiebesluitbericht heeft ontvangen, neemt het zorgkantoor
contact op met mevrouw Pietersen om vast te stellen wat de voorkeur van zorglevering is.
Mevrouw heeft een voorkeur voor Deeltijdverblijf, waarbij zorgaanbieder Bloemenweide het
verblijfsdeel met opname ‘Ja’ zal leveren en zorgaanbieder Zonneheuvel de zorg thuis met
opname ‘Nee’ zal leveren. Bloemenweide, de aanbieder die het verblijf levert, zal tevens een
klein deel van de zorg thuis leveren.
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De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
70%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Ja
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
6VV
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
10-01-2020
ToewijzingPercentage
30%
Ingangsdatum
10-01-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Nee
8.1.3 Stap 3: De zorgaanbieders melden de aanvang zorg
De zorgaanbieders Bloemenweide en Zonneheuvel hebben de toewijzing ontvangen en sturen
hiervoor een MAZ naar het zorgkantoor.
De AW35 van Zonneheuvel kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
10-01-2020
Instelling
Zonneheuvel
Etmalen
4,0
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
De AW35 van Bloemenweide kan er dan als volgt uitzien:
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
10-01-2020
Begindatum
13-01-2020
Instelling
Bloemenweide
Etmalen
4,0
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
8.1.4 Stap 4: Het zorgkantoor meldt de start van DTV aan het CAK
Het zorgkantoor heeft de MAZ van Zonneheuvel met begindatum 10-01-2020 ontvangen. Op
basis van deze MAZ wordt een CA317 bericht naar het CAK verzonden. Daarin wordt als
Instelling zorgaanbieder Bloemenweide opgenomen (de aanbieder die het verblijf levert).
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De CA317 die het zorgkantoor naar
Aanvang zorg CAK (CA317)
GeleverdeZorg
GeleverdeZorgID
Startdatum
ZZPcode
Instelling
Etmalen
Leveringsvorm
StatusAanlevering

het CAK stuurt kan er dan als volgt uitzien:

36dd1d9a-d0b8-44bd-8fdf-d884322060c1
10-01-2020
755 (6VV)
AGB-code (Bloemenweide)
4,0
8 (DTV)
1

OP327: Iedere nieuwe melding 'Geleverde zorg' aan het CAK krijgt een nummer om
de aanlevering uniek te identificeren.
De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van alle aan een cliënt geleverde zorg met
dezelfde leveringsvorm.
Er is sprake van een nieuwe melding
- wanneer het een aanlevering voor een nieuwe cliënt betreft;
- wanneer het een aanlevering voor een bestaande cliënt betreft voor wie zich een nieuwe
situatie voordoet waarbij
* de leveringsvorm wijzigt;
* in geval van VPT of (deeltijd)verblijf een andere aanbieder de zorg gaat leveren;
* in geval van deeltijdverblijf het aantal etmalen wijzigt;
* het zorgprofiel wijzigt.
8.1.5 Stap 5: Aanvragen aangepaste zorgtoewijzing
Met ingang van 1 april 2020 wil mevrouw Pietersen een deel van de zorg thuis ontvangen van
de nieuwe zorgaanbieder Bergzicht. Dat levert een nieuwe verdeling van de zorg thuis op.
Bergzicht neemt de zorg thuis van Bloemenweide over en zal ook een deel van de zorg thuis
van Zonneheuvel overnemen.
In verband met de nieuwe verdeling van de zorg thuis, vraagt Bloemenweide (dossierhouder
deeltijdverblijf) een aangepaste zorgtoewijzing aan.
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De AW39 van Bloemenweide kan er dan als volgt uitzien:
Beëindiging/mutatie Wlz-zorg (AW39)
Aanvraag
Besluitnummer
201
Afgiftedatum
10-01-2020
ZzpCode
6VV
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Doelmatig
Ja
Verantwoord
Ja
AanvraagInstelling [1]
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
01-04-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
60%
Opname
Ja
AanvraagInstelling [2]
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
01-04-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
22%
Opname
Nee
AanvraagInstelling [3]
Instelling
Bergzicht
Soort
Regulier
ToewijzingIngangsdatum
01-04-2020
ToewijzingEinddatum
<leeg>
ToewijzingPercentage
18%
Opname
Nee

8.1.6 Stap 6: Toewijzing naar drie zorgaanbieders: AW33
Nadat het zorgkantoor de AAT heeft ontvangen, en deze positief heeft beoordeeld, wordt de
aangevraagde zorg aan de zorgaanbieders toegewezen.
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De AW33 kan er dan als volgt uitzien:
Toewijzing zorg (AW33)
ToegewezenZorgzwaartepakket [1]
ZZPcode
6VV
Instelling
Bloemenweide
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-04-2020
ToewijzingPercentage
60%
Ingangsdatum
01-04-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Ja
ToegewezenZorgzwaartepakket [2]
ZZPcode
6VV
Instelling
Zonneheuvel
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-04-2020
ToewijzingPercentage
22%
Ingangsdatum
01-04-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Nee
ToegewezenZorgzwaartepakket [3]
ZZPcode
6VV
Instelling
Bergzicht
Soort
Regulier
Toewijzingsdatum
02-04-2020
ToewijzingPercentage
18%
Ingangsdatum
01-04-2020
Einddatum
<leeg>
Etmalen
4,0
Leveringsvorm
DTV
Dossierhouder
Bloemenweide
Opname
Nee
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8.1.7 Stap 7: De zorgaanbieders melden de aanvang zorg
Alle zorgaanbieders hebben een nieuwe zorgtoewijzing ontvangen (nieuwe startdatum i.v.m.
gewijzigd percentage met ingang van die datum). Zij moeten daarom alle drie een melding
aanvang zorg sturen.
De AW35-berichten van Bloemenweide, Zonneheuvel en Bergzicht kunnen er dan als volgt
uitzien, waarbij de begindatum niet voor elke aanbieder gelijk hoeft te zijn en ook één of
enkele dagen na 01-04-2020 zou kunnen liggen.
Melding aanvang Wlz-zorg (AW35)
GeleverdZorgzwaartepakket
Besluitnummer
201
ZzpCode
6VV
ToewijzingIngangsdatum
01-04-2020
Begindatum
01-04-2020
Instelling
Bloemenweide
Etmalen
4,0
Leveringsstatus
In zorg
Leveringsvorm
DTV
Let op Het zorgkantoor stuurt géén start zorg naar het CAK. De levering van deeltijdverblijf is
al gestart op 10-01-2020. Dat is toen door middel van een CA317-bericht gemeld aan het
CAK. Omdat er geen wijziging is van leveringsvorm, zorgprofiel of aantal etmalen en er ook
geen sprake is van levering van het verblijfsdeel (opname) door een andere aanbieder, is er
geen reden om een nieuwe start zorg te melden aan het CAK.
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