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Beste leden van de stuurgroep iWlz,
1. Terugblik
Het iWlz-berichtenverkeer is sinds 1 januari 2015 ingevoerd naar
aanleiding van de hervorming langdurige zorg. Het verving de AWBZ
Brede Zorgregistratie (AZR). Een terugblik laat zien dat de iWlz diverse
aanpassingen heeft ondergaan om betere aansluiting te vinden bij de
uitvoeringsprocessen van de Wlz. Zo bevat de nieuwste versie iWlz 2.0,
die in gebruik genomen gaat worden op 1 april 2018, aanpassingen die
gericht zijn op een betere uitvoering van het leveren van een Modulair
Pakket Thuis (MPT). Het geeft een betere technische ondersteuning bij
het proces ‘zorgtoewijzing’ en ‘aanvraag’ en geeft zorgaanbieders meer
mogelijkheden bij een op maat gemaakt zorgplan voor de cliënt en
flexibele zorglevering. De hierboven genoemde release heeft een grote
impact op zorgaanbieders en zorgkantoren. Zorgaanbieders zijn ook in
2018 nog druk bezig met het aanpassen van administratieve processen
alvorens iWlz 2.0 geïmplementeerd kan worden.
2. Doorontwikkeling
Om de gegevensuitwisseling toekomstbestendig te houden blijft het nodig
om een kritische blik te werpen op de informatievoorziening voor 2019 en
verder. Zorginstituut Nederland wil vooruit kijken en parallel aan de
voorbereidingen op ingebruikname van iWlz 2.0 ook aan de slag gaan met
de verdere doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling.
De nadruk bij de doorontwikkeling ligt op optimalisatie en verdere
aanscherping van de iWlz. Daarnaast wijst de praktijk uit dat aandacht
nodig is voor het uniformeren van administratieve processen binnen de
keten waardoor deze nog beter op elkaar aansluiten.
Echter; zorgaanbieders en de brancheorganisaties van de aanbieders
hebben ook duidelijk te kennen gegeven dat hun voorkeur uitgaat naar
een release met een minimale impact voor aanbieders, zeker na iWlz 2.0.
3. Uitgangspunten release 2019
Om toe te werken naar een nieuwe release en om te bepalen welke
aanpassingen verricht moeten worden, is het belangrijk om duidelijke
uitgangspunten te stellen.
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Als beheerder van de iWlz stelt ZIN de volgende uitgangspunten voor de
release iWlz 2019 voor:
Volgen van wet- en regelgeving
Cliëntbelang voorop
Administratieve lastenverlichting voor de keten
Wijzigingen moeten passen bij de visie van het
Actieprogramma iWlz
Meer inzicht voor overheid, burger en uitvoeringsinstanties
Aansluiting rollen en verantwoordelijkheden binnen de keten
Minimale impact voor zorgaanbieders
Deze uitgangspunten zijn nodig om te voorkomen dat optimalisatie van
het huidige berichtenverkeer alleen ontstaat om verbetering op korte
termijn te realiseren. Dit betekent dat voor elk wijzigingsverzoek een
afweging moet plaatsvinden of de beoogde aanpassing ook aansluit op de
vernieuwing in de gegevensuitwisseling.
4. Vraag aan de Stuurgroep

Vraag aan de stuurgroep om de onder het vorige punt beschreven
uitgangspunten, vast te stellen als kader voor de release iWlz 2019.
5. Nominaties voor inhoud nieuwe release
Na vaststelling van het kader door de Stuurgroep iWlz, kunnen
onderstaande onderdelen (nominaties) verder onderzocht worden bij het
bepalen van de functionele inhoud en kan Zorginstituut Nederland starten
met het releaseproces.
Kijkend naar de uitgangspunten van de release 2019 zijn de volgende
wijzigingsverzoeken op de nominatielijst geplaatst voor de nieuwe
release. Deze wijzigingsverzoeken (wensen) zijn voortgekomen uit
gesprekken met ketenpartijen en VWS.
Wet en regelgeving:
Gevolgen besluitvorming directe toegang GGZ cliënten tot Wlz
(indien inwerkingtreding in 2019 is)
Gevolgen AVG voor gebruik berichtenverkeer
Procesoptimalisatie:
Optimalisatie wachtlijstinformatie:
o Gegevensset: bevat wachtlijstbericht (nog) de juiste
gegevens (ook voor aanlevering gewenste gegevens aan
NZa)
o Uitvoeringsinformatie: voldoet huidige informatie en tonen
hiervan of is aanpassing gewenst?
o Uitvoeringsinformatie: de informatie m.b.t. wachtlijsten
inzichtelijk en begrijpelijk maken voor de burger (buiten
scope berichtenverkeer)
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Technische verbeteringen
Kleine technische verbeteringen
Wijzigingen n.a.v. gebruik iWlz 2.0
Uitbreiding diverse codelijsten
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6. Actieprogramma iWlz
Parallel aan optimalisatie van het huidige berichtenverkeer loopt het
Actieprogramma iWlz. Dit programma bevat onderdelen waarin gewerkt
wordt aan de modernisering van de gegevensuitwisseling in de Zorg en
Ondersteuning. Ondanks het feit dat nog niet alle onderdelen van het
Actieprogramma volledig zijn uitgewerkt, is het belangrijk dat de
vooruitgang in het huidige berichtenverkeer zo veel mogelijk aansluit op
de inhoud van het actieprogramma.
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7. Het releaseproces
Volgens het reguliere releaseproces vinden in maart, april en mei de
functionele en technische referentiegroepen plaats. Als uitkomst daarvan
worden uiterlijk 1 april de functionele hoofdlijnen vastgesteld door de
stuurgroep iWlz op basis van een advies vanuit de referentiegroepen.
Hierna wordt dit uitgewerkt in de conceptspecificaties. Begin juni 2018
worden de conceptspecificaties gepubliceerd, waar na een reviewronde
begin juli 2018 de definitieve specificaties worden gepubliceerd.
De ketenpartijen binnen iWlz krijgen echter te maken met een unieke
situatie bij het ontwikkelen van de release 2019. Het vormgeven van een
advies voor de inhoud vindt plaats wanneer de nieuwste release van iWlz
nog niet in gebruik is genomen. Concrete wijzigingsverzoeken naar
aanleiding van gebruikerservaringen van iWlz 2.0 kunnen hierin nog niet
worden meegenomen. Zorginstituut Nederland zal deze eventuele
wijzigingsverzoeken zoveel mogelijk meenemen, binnen de kaders van
het releaseproces, bij het ontwerpen van de berichtspecificaties.
8. Invoering release 2019
Pas na vaststelling van de functionele inhoud kan gewerkt worden aan
een implementatiestrategie. Vooralsnog wordt gestuurd op een reguliere
invoeringsdatum van de nieuwe release: 1 januari 2019.
Bij het bespreken van deze onderwerpen is het wel denkbaar dat niet alle
uitwerkingen direct van invloed zijn op het aanpassen van het
berichtenverkeer. Dit mag echter geen reden zijn om deze onderwerpen
niet verder uit te werken. Het is mogelijk dat uitwerking alleen van
invloed is op procesafspraken binnen de keten of op aanpassingen aan
het berichtenverkeer op de langere termijn. Als voorbeeld hiervoor kan
gedacht worden aan onderwerpen die zich richten op het oplossen van
domeinoverstijgende problematiek.
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9. Vervolg
Na vaststelling van deze kadernotitie door de stuurgroep iWlz worden de
functionele- en technische referentiegroepen verder voorbereid door
Zorginstituut Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten worden
wijzigingsverzoeken besproken en wordt, samen met betrokken
ketenpartijen, een advies geformuleerd aan Zorginstituut Nederland over
de functionele inhoud die ter goedkeuring aan de stuurgroep iWlz eind
maart zal worden voorgelegd.
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