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Inleiding

De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die
werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die
binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn.
Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij
Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.
Deelname is vrijwillig maar essentieel
De Groene Vink is geen officiële certificering of keurmerk van
softwaresystemen, maar een erkenning dat de software berichten genereert
die aan de eisen voldoen. Meedoen aan de Groene Vink gebeurt op
vrijwillige basis.
Groene Vink geeft zekerheid
Zorginstituut Nederland toetst voor de 2018-releases de iStandaarden
berichten die de softwareleveranciers aanleveren. Als de berichten voldoen
aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot en met inhoud,
ontvangen leveranciers een Groene Vink.
Groene Vink-module
Via de Groene Vink-module, die Zorginstituut Nederland heeft ontwikkeld,
kunnen softwareleveranciers zelf de testberichten uploaden en controleren.
U doet dat door diverse scenario’s te doorlopen. De scenario’s staan
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Zowel de module als deze
handleiding worden regelmatig bijgewerkt.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over deze handleiding voor de Groene Vinkmodule? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Beheerteam iStandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen
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1

Over de Groene Vink-module

Met de Groene Vink-module levert Zorginstituut Nederland een bijdrage aan
kwaliteitsverhoging van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning.
De Groene Vink bevordert een uniforme en snelle implementatie van major
releases van iStandaarden bij alle partijen in het werkveld.
Het doel van het behalen van een Groene Vink is vaststellen of de output
van een softwarepakket en de verwerking van de input in een
softwarepakket overeenkomen met de berichtspecificatie in een iStandaard.
De module wordt de Groene Vink-module genoemd, omdat de Groene Vink
inmiddels een vaste waarde is bij de implementatie van een nieuwe versie
van een iStandaard.
Op basis van de resultaten van de Groene Vink-module reikt Zorginstituut
Nederland aan softwareleveranciers Groene Vinken uit, die worden gemaakt
door cliënten van een zorgaanbieder.
De Groene Vink-module biedt ondersteuning bij de implementatie van
iStandaarden-releases. De Groene Vink-module is bedoeld voor
softwareontwikkelaars van ketenpartijen die gebruikmaken van
iStandaarden.
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2

2.1

Werking Groene Vink-module

Registratie

Om de Groene Vink-module te gebruiken, moet u zich registreren. Om
toegang te krijgen tot de module hebt u een iStandaarden-account nodig.
Dit kunt u aanvragen via het registratieformulier.
Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden
naar Groene Vink-gebruiker via info@istandaarden.nl
Van de Servicedesk iStandaarden krijgt u de vraag voor welke modules u
geautoriseerd wilt worden. Als u aangeeft dat u deel wilt nemen aan de
Groene Vink, dan kent de Servicedesk u rechten toe voor de Groene Vinkmodule.
2.2

Inschrijving

Na registratie kunt u zich in de module inschrijven voor een Groene Vink.
Bij de inschrijving geeft u door een profiel te selecteren aan voor welke rol
u een Groene Vink wilt behalen. De rollen waarvoor u zich kunt inschrijven,
zijn:
o
o
o
o

Zorgaanbieder
Zorgkantoor
CIZ
CAK

De profielen ‘Groene Vink Zorgaanbieder 1’ en ‘Groene Vink Zorgaanbieder
2’ zijn niet bedoeld als rol, maar verwijzen naar de andere zorgaanbieders
die betrokken zijn bij scenario 2a, 2b en 3. Kies geen van beide profielen
dus als rol.
Voor elke Groene Vink die in de module actief is, kunt u zich inschrijven.
Een inschrijving voor een Groene Vink kan deze statussen hebben:
o
o
o
2.3

Niet voltooid
Voltooid
Geannuleerd

Toetsing

Voor elke Groene Vink waarvoor u zich inschrijft, voert de Groene Vinkmodule een toetsing uit. De module toetst uw berichten aan de hand van
één of meer scenario’s die in een bepaalde volgorde doorlopen moeten
worden. Per Groene Vink-inschrijving wordt de voortgang van de toets
bijgehouden in de module.
2.4

Uitreiking van de Groene Vink

Als u alle scenario’s die bij de Groene Vink waarvoor u zich inschreef
volledig doorlopen hebt, dan ontvangt u van Zorginstituut Nederland een
Groene Vink op de jaarlijkse uitreiking van de Groene Vink.
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2.5

Over de scenario’s

De scenario’s zijn, aan de hand van fictieve personen, in detail beschreven
in hoofdstuk 4.
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3

Berichten versturen en ontvangen

In de Groene Vink-module verstuurt en ontvangt (ofwel uploadt of
downloadt) u een bericht bij elke stap in een Groene Vink-scenario.
Gebruik in uw berichten waar mogelijk of vereist de gegevens zoals die
vermeld staan in hoofdstuk 4: De iWlz-scenario’s iWlz-scenario’s voor de
Groene Vink.
Als u scenario’s in de Groene Vink-module doorloopt, hebt u verschillende
identificerende nummers nodig, zoals zorgkantoor-regiocode of AGB-code
van de zorgaanbieder.
In de scenario’s zijn deze nummers opgenomen in een tabel en is per
zorgaanbieder of zorgkantoor de juiste waarde weergegeven. Als u de
ontvangende partij bent, krijgt u uiteraard de gegevens aangeleverd met de
vulling zoals aangegeven in de tabellen.
Als u in een scenariostap een heenbericht verstuurt, dan kunt u het
corresponderende retourbericht opvragen in het daaropvolgende scherm.
Voorbeeld
In de rol van gemeente stuurt u een toewijzing naar de aanbieder. De
Groene Vink Dit doet u door een 301 XML-bericht te uploaden en op de
knop ‘Versturen’ te klikken.

In het vervolgscherm kunt u als eerste het retourbericht (302) op de
toewijzing opvragen en inlezen in uw eigen systeem.
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4

De iWlz-scenario’s voor de Groene Vink

De volgende paragrafen beschrijven stap voor stap het te doorlopen
Groene Vink-proces voor zowel de rol van zorgkantoor als
zorgaanbieder.
4.1

Toelichting

Per stap in een scenario bent u verzender of ontvanger van een bericht.
o

o

Als verzender van een heenbericht moet u een bestand
versturen. In het daaropvolgende scherm kunt u het
corresponderende retourbericht opvragen.
Als ontvanger moet u eerst het heenbericht opvragen om
vervolgens het uit uw systeem resulterende retourbericht te
versturen.

Per Groene Vink zijn meerdere scenario’s gedefinieerd. In elk scenario
wordt gebruikgemaakt van fictieve gegevens.
In deze handleiding beschrijven we vier scenario’s, die doorlopen kunnen
worden in de rol van:
•
Indicatieorgaan (CIZ)
•
Zorgkantoor
•
Zorgaanbieder
•
CAK
De scenario’s:
•
•

•
•

Scenario 1 - De heer Visser: direct opname bij voorkeuraanbieder
Scenario 2a - Myrthe de Wit: nog geen opname bij
voorkeuraanbieder, wel start dagbesteding bij een andere
aanbieder
Scenario 2b - Myrthe de Wit: opname bij voorkeuraanbieder,
dagbesteding blijft bij andere aanbieder
Scenario 3 - Mevrouw Römer: MPT, extra budget en meer
aanbieders

In alle scenario’s hebben het zorgkantoor en de betrokken zorgaanbieders
vaste waarden.
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4.2

Scenario 1 - De heer Visser: direct opname bij
voorkeuraanbieder

De heer Visser (geboren 10-09-1935, BSN 523262085), 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 (BSN
224523831), 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 eenpersoonskamer beschikbaar. In overleg met de mantelzorgers en de
thuiszorg verhuist de heer Visser naar Dennenrust en mevrouw Visser wordt
op de wachtlijst geplaatst. Zodra het mogelijk is, wil zij met haar man
meeverhuizen.
Rolverdeling:
Rol

Scenario

Code

CIZ

CIZ

-

CAK

CAK

-

Zorgkantoor

Zorgkantoor

5515

Zorgaanbieder

Dennenrust

47471584

Stap 1 – Het CIZ stelt het indicatiebesluit op en stuurt dat naar het
zorgkantoor
Op 7 mei 2017 stelt het CIZ het indicatiebesluit op voor de heer Visser en
stuurt dat naar het zorgkantoor.
Het indicatiebesluit bevat deze gegevens:
Indicatiebesluit
Header

Indicatie

Zorgkantoor

5515

Berichtidentificatie

vreiq0gnjrg9

Besluitnummer

101

Soort

CIZ

Grondslag (1)

Psychogeriatrische Ziekte / aandoening

Afgiftedatum

07-05-2017

Ingangsdatum

07-05-2017

Einddatum
Meerzorg
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Geïndiceerd
Zorgzwaartepakket

ZzpCode

5VV

Ingangsdatum

07-05-2017

Einddatum
Klasse

KE7

Voorkeur Client

Verblijf

Voorkeursinstelling

Dennenrust

Financiering

Wlz

Stap 2 – Het zorgkantoor wijst de geïndiceerde zorg toe
Op 7 mei 2017 ontvangt het zorgkantoor het indicatiebesluit voor de heer
Visser. Op basis van het indicatiebesluit wijst het zorgkantoor de zorg voor
100% toe en stuurt nog dezelfde dag een zorgtoewijzing naar Dennenrust.
Zorgtoewijzing
Header

Dennenrust

47471584

Identificatie

fd934grf4328

Client

PartnerOpname

Ja

Toegewezen

ZZPCode

5VV

Zorgzwaartepakket

Instelling

Dennenrust

Soort

Regulier

Toewijzingsdatum

07-05-2017

Toewijzingspercentage

100%

Ingangsdatum

07-05-2017

Einddatum
Klasse

KE7

Leveringsvorm

Verblijf

Dossierhouder

Dennenrust

Opname

Ja

Stap 3 – De zorgaanbieder start met de zorglevering
Op 8 mei ontvangt de familie de sleutel van de kamer en op 10 mei verhuist
de heer Visser naar Dennenrust.
Op 11 mei stuurt de zorgaanbieder een melding aanvang zorg (MAZ) naar
het zorgkantoor.
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Melding aanvang zorg
Header

Berichtidentificatie

4623fb34r7c7

Toegewezen

ZZPCode

5VV

Zorgzwaartepakket

Begindatum

10-05-2017

Sleuteldatum

08-05-2017

Instelling

Dennenrust

Klasse

KE7

Leveringsstatus

In Zorg

Leveringsvorm

Verblijf

Stap 4 – Het zorgkantoor meldt de aanvang zorg aan het CAK
Op basis van de MAZ 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 10 mei bij Dennenrust is
opgenomen en op 8 mei de sleutel van zijn kamer heeft ontvangen. Vanaf
de sleuteldatum is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd.
Het zorgkantoor stuurt op 11-05-2017 het MAZ-bericht naar het CAK:
Melding aanvang zorg CAK
Header

Berichtidentificatie
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4.3

Scenario 2a - Myrthe de Wit: nog geen opname bij
voorkeuraanbieder, wel start dagbesteding bij een ander

Myrthe de Wit (geboren 20-04-1998; BSN 665822029) is geboren met een
verstandelijke beperking. Zij heeft altijd thuis gewoond bij haar ouders,
ging naar het speciaal onderwijs en ontvangt nu begeleiding vanuit de
Wmo. Voor haar ouders wordt de zorg voor Myrthe te zwaar, zeker nu haar
moeder ernstig ziek blijkt. Zij vragen bij het CIZ een Wlz-indicatie aan voor
hun dochter voor verblijf. Voorkeuraanbieder is Duinzicht maar daar is nog
geen opname mogelijk. Voor de dagbesteding wil Myrthe graag naar De
Zorghoeve.
Rolverdeling:
Rol

Scenario

Code

CIZ

CIZ

-

CAK

CAK

-

Zorgkantoor

Zorgkantoor

5515

Zorgaanbieder

Duinzicht

30300574

Groene Vink zorgaanbieder 1

De Zorghoeve

70705115

Stap 1 – Het CIZ stelt het indicatiebesluit op
Op 4 juni stel het CIZ het indicatiebesluit op en stuurt dat naar het
zorgkantoor. Het indicatiebesluit bevat deze gegevens:
Indicatiebesluit
Header

Indicatie

Zorgkantoor

5515

Identificatie

BBjb72385vhj

Besluitnummer

101

Soort

CIZ

Grondslag (1)

Verstandelijke handicap
(functiestoornis)

Afgiftedatum

04-06-2017

Ingangsdatum

04-06-2017

Einddatum

Geïndiceerd
Zorgzwaartepakket

Meerzorg

Nee

ZzpCode

3VG

Ingangsdatum

04-06-2017
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Einddatum
Klasse

KE7

Voorkeur Client

Verblijf

Voorkeursinstelling

Duinzicht

Financiering

Wlz

Stap 2 – Het zorgkantoor wijst de geïndiceerde zorg toe
Op 4 juni 2017 ontvangt het zorgkantoor het indicatiebesluit van het CIZ.
Op basis daarvan wijst het zorgkantoor de geïndiceerde zorg toe en stuurt
nog dezelfde dag een zorgtoewijzing aan Duinzicht.
Zorgtoewijzing
Header

Duinzicht

30300574

Berichtidentificatie

g789CY98h9o2

Toegewezen

ZZPCode

3VG

Zorgzwaartepakket

Instelling

Duinzicht

Soort

Regulier

Toewijzingsdatum

04-06-2017

Toewijzingspercentage

100%

Ingangsdatum

04-06-2017

Einddatum
Klasse

KE7

Leveringsvorm

Verblijf

Dossierhouder

Duinzicht

Opname

Ja

Stap 3 – De dossierhouder stuurt een aanvraag aangepaste
zorgtoewijzing
Duinzicht heeft op dit moment geen plaats om Myrthe op te nemen. De
verwachting is dat dit op korte termijn wel mogelijk is. Met haar ouders
wordt afgesproken dat Myrthe alvast ‘ter overbrugging’ start met de
dagbesteding (MPT) bij De Zorghoeve (Groene Vink Zorgaanbieder 1) en te
wachten op het verblijf bij Duinzicht. De Zorghoeve is dan de coördinatorzorg thuis.
Om te melden dat Duinzicht de zorg nog niet kan leveren en om een
passende zorgtoewijzing voor de Zorghoeve aan te vragen, stuurt Duinzicht
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op 6 juni een mutatiebericht met een aanvraag voor een aangepaste
zorgtoewijzing naar het zorgkantoor.
Mutatie en Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
Header

Berichtidentificatie

H372987bhuik

MutatieZZP

Mutatiedatum

06-06-2017

Mutatiecode

18 Aanbieder kan nu nog
niet leveren

Leveringsstatus

Actief wachtend

Leveringsvorm

Verblijf

ZZPCode

3VG

Leveringsvorm

MPT

Doelmatig

Ja

Verantwoord

Ja

Coördinator zorg thuis

De Zorghoeve

Instelling

De Zorghoeve

Soort

Overbrugging

Ingangsdatum

04-06-2017

Einddatum

03-06-2018

Percentage

100%

Aanvraag

AanvraagInstelling

Stap 4 – Het zorgkantoor wijst de aangevraagde zorg toe
Het zorgkantoor wijst op 7 juni 2017 de zorg conform de aanvraag toe.
Zowel dossierhouder Duinzicht als coördinator-zorg thuis De Zorghoeve
ontvangen van het zorgkantoor een zorgtoewijzing.
Let op Het scenario voor de zorgaanbieder stopt hier. De zorgaanbieder die
als eerste een toewijzing heeft ontvangen, is de dossierhouder en die start
niet met de levering van de dagbesteding.
Zorgtoewijzing
Header

Duinzicht

30300574

Berichtidentificatie

4yh6w3664y54
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Zorgtoewijzing
Header

De Zorghoeve

70705115

Berichtidentificatie

bhg6y445gTW4

Stap 5 – De coördinator-zorg thuis start met de dagbesteding
Op 11 juni 2017 is Myrthe voor het eerst naar de dagbesteding geweest bij
De Zorghoeve. Op 12 juni stuurt De Zorghoeve een melding aanvang zorg
(MAZ) naar het zorgkantoor.
Melding aanvang zorg
Header

Berichtidentificatie

gdy372834HI5

Stap 6 – Het zorgkantoor meldt de aanvang zorg aan het CAK
Nog dezelfde dag als waarop het zorgkantoor de MAZ van De Zorghoeve
heeft ontvangen, meldt het zorgkantoor de start van de zorg aan het CAK:
Melding aanvang zorg CAK

Header

Berichtidentificatie
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4.4

Scenario 2b - Myrthe de Wit: opname bij voorkeuraanbieder,
dagbesteding blijft bij andere aanbieder

Dit is het vervolg op scenario 2a. Myrthe de Wit (geboren 20-04-1998; BSN
665822029) gaat naar de dagbesteding bij De Zorghoeve en staat op de
wachtlijst voor opname bij Duinzicht. Op 24 juni 2017 neemt Duinzicht
contact op met de ouders van Myrthe om door te geven dat er met ingang
van 2 juli 2017 een plek is voor Myrthe. Afgesproken wordt dat Myrthe op 2
juli 2017 verhuist naar Duinzicht.
Rolverdeling:
Rol

Scenario

Code

CIZ

CIZ

-

CAK

CAK

-

Zorgkantoor

Zorgkantoor

5515

Zorgaanbieder

Duinzicht

30300574

Groene Vink zorgaanbieder 1

De Zorghoeve

70705115

Stap 1 – De dossierhouder vraagt een aangepaste zorgtoewijzing bij
het zorgkantoor aan.
Zodra bekend is dat Myrthe op 2 juli 2017 bij Duinzicht opgenomen kan
worden, stuurt Duinzicht een nieuwe aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
(AAT). Hierin wordt de zorg verdeeld over Duinzicht en De Zorghoeve. Voor
De Zorghoeve wordt nu een reguliere zorgtoewijzing aangevraagd met
leveringsvorm verblijf (geen opname).
Omdat de leveringsstatus niet verandert, is geen sprake van een ‘Mutatie’
en wordt er alleen een ‘Aanvraag’ verstuurd.
De Aanvraag kan in dit geval met een ingangsdatum in de (nabije)
toekomst verstuurd worden. Als het bericht een ‘Mutatie’ zou bevatten, is
dat niet mogelijk, omdat de mutatiedatum niet in de toekomst mag liggen.
De dossierhouder neemt in de AAT uitsluitend de aanvragen voor de nieuwe
zorgtoewijzingen met de nieuwe percentages op. Het zorgkantoor zal de
voorgaande zorgtoewijzingen (dezelfde zorgeenheid, voor dezelfde
aanbieder, met dezelfde soort en dezelfde leveringsvorm) op grond van de
overlapregels intrekken. Overlap van één dag is in deze situatie niet
toegestaan.
Op 25 juni 2017 stuurt de dossierhouder een AAT naar het zorgkantoor met
daarin een verdeling van 76% voor Duinzicht en 24% voor De Zorghoeve,
ingaande op 2 juli 2017.

Handleiding Groene Vink-module voor iWlz 2.0

17 / 25

De AW39 bevat deze gegevens:
Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
Header

Berichtidentificatie

78Gvhju76dgh

Aanvraag

ZZPCode

3VG

Klasse

KE7

Leveringsvorm

Verblijf

Dossierhouder

Duinzicht

Instelling

Duinzicht

Soort

Regulier

Ingangsdatum

02-07-2017

Percentage

76%

Opname

Ja

Instelling

De Zorghoeve

Soort

Regulier

Ingangsdatum

02-07-2017

Percentage

24%

Opname

Nee

AanvraagInstelling

AanvraagInstelling

Stap 2 – Het zorgkantoor stuurt een toewijzing voor de
aangevraagde zorg
Het zorgkantoor wijst de zorg conform de aanvraag op 26 juni 2017 toe.
Zowel Duinzicht als De Zorghoeve ontvangen van het zorgkantoor een
nieuwe zorgtoewijzing waarin de aangevraagde zorg wordt toegewezen en
de voorgaande toewijzing wordt ingetrokken per 1 juli 2017, de laatste dag
voor de nieuwe ingangsdatum.
De voorgaande zorgtoewijzing bevatte deze gegevens:
Zorgtoewijzing
Header

Duinzicht

30300574

Berichtidentificatie

NIU4HY39hujy

Toegewezen

ZZPCode

3VG

Zorgzwaartepakket

Instelling

Duinzicht
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Soort

Regulier

Toewijzingsdatum

26-06-2017

Toewijzingspercentage

100%

Ingangsdatum

04-06-2017

Klasse

KE7

Leveringsvorm

Verblijf

Dossierhouder

Duinzicht

Opname

Ja

De Zorghoeve

70705115

Berichtidentificatie

srtru467WQ34

Toegewezen

ZZPCode

3VG

Zorgzwaartepakket

Instelling

De Zorghoeve

Soort

Overbrugging

Toewijzingsdatum

26-06-2017

Toewijzingspercentage

100%

Ingangsdatum

04-06-2017

Einddatum

03-06-2018

Leveringsvorm

MPT

Coördinator zorg thuis

De Zorghoeve

Zorgtoewijzing
Header

Stap 3 – Melden aanvang zorg Duinzicht
Op 2 juli neemt Duinzicht Myrthe de Wit in zorg en op 3 juli 2017 stuurt
Duinzicht aan het zorgkantoor een melding aanvang zorg (MAZ) voor de
opname van Myrthe de Wit:
Melding aanvang zorg

Header

Berichtidentificatie
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Stap 4 – Het zorgkantoor meldt de aanvang zorg aan het CAK
Op 4 juli geeft het zorgkantoor de start van de zorglevering door aan het
CAK. Het zorgkantoor heeft dan nog geen MAZ van De Zorghoeve
ontvangen, maar hoeft daar niet op te wachten. Omdat er sprake is van een
wijziging van leveringsvorm (MPT wordt verblijf) is de opnamedatum
bepalend voor de eigen bijdrage en is de startdatum in dit geval gelijk aan
de begindatum.
Melding aanvang zorg
Header

Berichtidentificatie

90237468bchw

Stap 5 – De Zorghoeve meldt de aanvang zorg
Ten slotte stuurt De Zorghoeve op 5 juli 2017 een MAZ aan het
zorgkantoor:
Melding aanvang zorg

Header

Berichtidentificatie
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4.5

Scenario 3 - Mevrouw Römer: MPT, extra budget en meer
aanbieders

Mevrouw Römer (geboren 13-03-1971, BSN 660852159 ) ontvangt zorg
thuis op basis van een Wlz-indicatie afgegeven in 2008. Haar situatie is in
de loop van de tijd ernstig verslechterd en haar zorgvraag is toegenomen.
In overleg met zorgaanbieder Heidehof, die op dit moment de zorg thuis
levert, vraagt zij bij het CIZ een herindicatie aan. Op 11 oktober 2017 geeft
het CIZ een nieuwe indicatie af voor 6VV. Hiermee eindigt de geldigheid van
de oude indicatie op 10 oktober 2017.
Let op De intrekking van de zorgtoewijzing die hoort bij de oude indicatie is
niet in deze casus opgenomen. Op die intrekking, die alleen naar Heidehof
gestuurd wordt, reageert Heidehof niet met een melding einde zorg (MUT,
AW39), omdat de zorglevering op die zorgtoewijzing eindigt op de
einddatum van de zorgtoewijzing.
Rolverdeling:
Rol

Scenario

Code

CIZ

CIZ

-

CAK

CAK

-

Zorgkantoor

Zorgkantoor

5515

Zorgaanbieder

Boshoek

75750828

Groene Vink zorgaanbieder 1

Heidehof

42420737

Groene Vink zorgaanbieder 2

De Oase

42420742

Stap 1 – Opstellen en verzenden indicatiebesluit
Op 11 oktober 2017 stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar het
zorgkantoor. Het bericht bevat deze gegevens:
Indicatiebesluit
Header

Indicatie

Zorgkantoor

5515

Berichtidentificatie

c787ghuDFTY1

Besluitnummer

103

Soort

CIZ

Grondslag (1)

Somatische Ziekte / aandoening
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Afgiftedatum

11-10-2017

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum

Geïndiceerd
Zorgzwaartepakket

Meerzorg

Ja

ZzpCode

6VV

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum
Voorkeur Client

MPT

Voorkeursinstelling

Boshoek

Financiering

Wlz

Stap 2 – Het zorgkantoor stuurt een toewijzing voor de
geïndiceerde zorg
Op basis van het ontvangen indicatiebesluit stuurt het zorgkantoor nog
dezelfde dag een zorgtoewijzing naar Boshoek met daarin deze aanvullende
gegevens:
Zorgtoewijzing
Header

Boshoek

75750828

Berichtidentificatie

0rf4h89e328g

Toegewezen

Soort

Regulier

Zorgzwaartepakket

Toewijzingsdatum

11-10-2017

Toewijzingspercentage

100%

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum
Coördinator zorg thuis

Boshoek

Stap 3 – Zorglevering verdelen over meer aanbieders en aanvragen
extra budget door de dossierhouder
In overleg met mevrouw Römer zal de zorg geleverd worden door drie
aanbieders: Boshoek, Heidehof en De Oase. Heidehof wordt de nieuwe
coördinator-zorg thuis.
Op 12 oktober 2017 stuurt Boshoek een aanvraag aangepaste
zorgtoewijzing (AAT) naar het zorgkantoor. In deze AAT worden
zorgtoewijzingen aangevraagd voor alle drie de zorgaanbieders. Op basis
van het zorgplan is de rekenmodule ingevuld en blijkt dat het budget voor
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zorgprofiel 6VV met leveringsvorm MPT met 30% overschreden wordt. In
de AAT is het totaal van de aangevraagde percentages 130. Dit betekent
dat de zorg niet doelmatig geleverd kan worden.
Boshoek stuurt de rekenmodule als onderbouwing naar het zorgkantoor. Dit
is een handeling die niet in het berichtenverkeer zit, maar die de aanbieder
wel moet uitvoeren. De handeling is niet opgenomen in de Groene Vinkmodule.
Boshoek heeft, als voorkeuraanbieder voor de levering van het MPT, de tot
nog toe enige zorgtoewijzing van het zorgkantoor ontvangen en is daarmee
op dit moment de coördinator-zorg thuis.
Boshoek is daarom de aanbieder die de aangepaste zorgtoewijzing
aanvraagt. In die AAT vult Boshoek in dat Heidehof de nieuwe coördinatorzorg thuis wordt. Het zorgkantoor weet dan dat Heidehof de nieuwe
coördinator-zorg thuis is. Een volgende AAT mag daarna uitsluitend gedaan
worden door Heidehof.
In de AW39 is geen ‘Mutatie’ opgenomen; Boshoek kan de zorg immers
direct leveren. Het bericht bevat alleen een ‘Aanvraag’. Deze ‘Aanvraag’ is
bedoeld om de zorgtoewijzing te verdelen tussen de drie aanbieders en om
meer budget aan te vragen.
Het bericht bevat onder andere de volgende gegevens, waarbij de
AanvraagInstelling klasse in deze volgorde in het bericht zijn opgenomen:
Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing
Header

Aanvraag

Zorgkantoor

5515

Berichtidentificatie

1290r2PlvGt2

ZZPCode

6VV

Klasse

AanvraagInstelling 1

Leveringsvorm

MPT

Doelmatig

Nee

Bijzondere situatie

Non-invasieve beademing

Verantwoord

Ja

Coördinator zorg thuis

Heidehof

Instelling

Heidehof

Soort

Regulier

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum

AanvraagInstelling 2

Percentage

70%

Instelling

Boshoek
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Soort

Regulier

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum

AanvraagInstelling 3

Percentage

40%

Instelling

De Oase

Soort

Regulier

Ingangsdatum

11-10-2017

Einddatum
Percentage

20%

Stap 4 – Het zorgkantoor wijst de aangevraagde zorg toe
De volgende dag keurt het zorgkantoor de aanvraag goed. De drie
aanbieders ontvangen op 13 oktober 2017 allemaal dezelfde zorgtoewijzing
met drie regels toegewezen zorgzwaartepakket, voor elke aanbieder in deze
volgorde:
Zorgtoewijzing 1

Header

Boshoek

75750828

Berichtidentificatie

74rvhuUTYF37

Heidehof

42420737

Berichtidentificatie

34t3o4r89vdw

De Oase

42420742

Berichtidentificatie

265923i2u3qh

Zorgtoewijzing 2

Header

Zorgtoewijzing 3
Header

Stap 5 – Zorgaanbieder Boshoek stuurt een melding aanvang zorg
Op 14 oktober 2017 stuurt Boshoek een melding aanvang zorg (MAZ) naar
het zorgkantoor. Daarin staat dat mevrouw Römer op 14 oktober 2017 in
zorg genomen is:
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Melding aanvang zorg Boshoek
Header

Boshoek

75750828

Berichtidentificatie

70934bht4b3t

Let op De Groene Vink-procedure voor zorgaanbieders stopt na deze stap
en gaat verder als ‘Groene Vink aanbieder 1’ en ‘Groene Vink aanbieder 2’,
zie de tabel met de rolverdeling aan het begin van het scenario.
Stap 6 – Zorgaanbieder De Oase stuurt een melding aanvang zorg
Op 16 oktober 2017 stuurt De Oase een MAZ naar het zorgkantoor dat
mevrouw Römer in zorg is genomen op 16 oktober 2017:
Melding aanvang zorg De Oase
Header

De Oase

42420742

Berichtidentificatie

tt5t5953n3t8

Stap 7 – Zorgaanbieder Heidehof stuurt een melding aanvang zorg
Op 17 oktober 2017 stuurt Heidehof een MAZ naar het zorgkantoor dat er
op 13 oktober 2017 is gestart met zorg leveren aan mevrouw Römer:
Melding aanvang zorg Heidehof
Header

Heidehof

42420737

Berichtidentificatie

Giue7vw2hr43

Stap 8 – Het zorgkantoor stuurt een melding aanvang zorg naar het
CAK
Op basis van de ontvangen meldingen aanvang zorg van de drie betrokken
aanbieders bepaalt het zorgkantoor wat de vroegste datum is voor de
berekening van de eigen bijdrage. Op basis daarvan stuurt het zorgkantoor
op 17 oktober 2017 de MAZ aan het CAK in de vorm van een CA317:
Melding aanvang zorg aan CAK

Header

Berichtidentificatie
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