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Zorginstituut Nederland is de beheerder van de iWlz; de informatiestandaard die
gebruikt wordt door ketenpartijen bij de gegevensuitwisseling binnen de Wet
Langdurige Zorg.
Sinds 2017 vindt een modernisering plaats in de gegevensuitwisseling; met name
in de wijze waarop gegevens worden uitgewisseld. Het Actieprogramma iWlz is
hiervoor opgericht en zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van een
netwerkmodel.
Deze moderniseringsslag loopt parallel aan het reguliere beheer en
doorontwikkeling van de iWlz-standaard die gebruikt wordt in het huidige
estafettemodel. Onder dit beheer valt ook het vormgeven en ontwikkelen van
nieuwe releases.
Voor de iWlz-release 2020 dient een kadernotitie opgesteld te worden die de
kaders en uitgangspunten weergeeft van de nieuwe release. De kaders en
uitgangspunten geven richting voor het bepalen welke verbeteringen nog wel
worden verwerkt in de release 2020 voor het huidige estafettemodel en welke
wensen alleen doorgevoerd worden in het nieuwe netwerkmodel.
Samenhang iWlz release 2020 en Actieprogramma iWlz
Om de samenhang tussen de huidige gegevensuitwisseling in het estafettemodel
en de gegevensuitwisseling in het netwerkmodel te bewaken, wordt deze
kadernotitie opgesteld vanuit zowel het beheer van de iWlz-standaard als vanuit
het Actieprogramma iWlz.
De modernisering van de gegevensuitwisseling door middel van een nieuw
netwerkmodel vraagt veel inzet van ketenpartijen, infrastructuurpartijen en
softwareleveranciers. Daarnaast ligt het in de verwachting dat directe
ketenpartijen (CIZ, CAK, zorgkantoren en zorgaanbieders) voor de aansluiting op
het netwerkmodel ook tijd en budget moeten reserveren.
Het is de wens van deze partijen om hier rekening mee te houden bij de
doorontwikkeling van een nieuwe iWlz-release 2020. Wijzigingen die nu worden
doorgevoerd in de huidige iWlz-standaard leveren in een aantal gevallen maar
voor korte duur een verbetering op. Dit betekent dat deze kortdurende
verbetering moet opwegen tegen de kosten en effort die gebruikt moeten worden
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om de wijziging door te voeren. Een uitgebreide uitgewerkte businesscase per
wijzigingsvoorstel moet uitsluitsel geven of dit doel bereikt kan worden.
Wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de huidige specificaties van het
netwerkmodel. Voor deze wijzigingen is dan niet alleen aanpassing nodig in de
specificaties van de huidige iWlz-standaard, maar ook voor de specificaties van de
in ontwikkeling zijnde technische basisstructuur van het netwerkmodel. Met
andere woorden: aanpassing op twee plaatsen terwijl verbetering in één manier
van gegevensuitwisseling optreedt.
Dit betekent dat er niet alleen een functionele en technische impact voor de
huidige iWlz-standaard uitgewerkt dient te worden per wijzigingsverzoek, maar
ook een uitgebreide impactanalyse door het Actieprogramma uitgevoerd moet
worden.

Kaders en uitgangspunten iWlz release 2020
Om wel toe te kunnen werken naar een nieuwe release en om te bepalen welke
aanpassingen doorgevoerd moeten en kunnen worden, worden de volgende
uitgangspunten gesteld voor de iWlz release 2020:
 Volgen van wet- en regelgeving;
 Tijdelijke verbetering en lastenverlichting weegt op tegen de impact op
zowel specificaties voor iWlz-standaard als de specificaties
gehanteerd door het Actieprogramma;
 Het niet doorvoeren van de wijzigingen in de release 2020 heeft
aantoonbare negatieve gevolgen voor ketenpartijen.
Het kader van de release sluit aan op de uitgangspunten.

Bepalende factoren
De volgende factoren zijn bepalend voor de kaders en uitgangspunten van de iWlz
release 2020:
 Nieuwe wet- en regelgeving of aanpassing hiervan binnen de Wlz of die
de Wlz raakt;
 Functionele wensen ter verbetering van het proces;
 Planning 2019 – 2020 Actieprogramma;
Nieuwe wet- en regelgeving
Met de volgende nieuwe (of aanpassingen op) wet- en regelgeving dient rekening
gehouden te worden bij de vormgeving van iWlz release 2020:
 Overheveling GGZ-B naar de Wlz per 01-01-2021;
 Aflopen regeling Wlz-indiceerbaren per 01-01-2020;
 Aflopen subsidieregeling extramurale behandeling per 01-01-2020;
 Wet Zorg en Dwang per 01-01-2020;
 Wet verplichte GGZ per 01-01-2020;
 Wet forensische zorg per 01-01-2020.
Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe release wordt onderzocht of deze weten regelgeving impact heeft op het iWlz-berichtenverkeer (zowel in het huidige
estafettemodel als in het netwerkmodel).
Van belang is dat uiterlijk 1 maart 2019 de inhoud van de wet- en regelgeving
bekend is om tijdig impact op de iWlz te kunnen bepalen.
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Functionele wensen ter verbetering van het proces
Voor de huidige iWlz geldt dat tot maart 2019 wensen worden verzameld en
geïnventariseerd.
De volgende wensen zijn al bekend bij Zorginstituut Nederland:
 Optimalisatie aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT);
 Klein (technisch) onderhoud, zoals meer redenen einde zorgvraag,
optimalisatie
 Parttime wonen en logeren
Tijdens de voorbereidingen voor de nieuwe release wordt onderzocht welke
impact deze wijzigingen met zich meebrengen bij het doorvoeren hiervan, zowel
op de huidige specificaties als op de ontwikkelingen vanuit het Actieprogramma.
Ook worden verschillende oplossingsmethodes onderzocht (is technische
aanpassing nodig om verbetering te realiseren).
Ook voor het Actieprogramma geldt dat functionele wensen in kaart worden
gebracht voor en tijdens de referentiegroepen, met name gericht op het
voorleggen van de specificaties van het indicatieregister.
Het ligt echter in de lijn der verwachting dat er geen verrassingen komen vanuit
de referentiegroepen aangezien de specificaties in de afgelopen periode in de
Functionele Expertgroep zijn geïnventariseerd.

Planning 2019 – 2020 Actieprogramma iWlz
De planning van het Actieprogramma is medebepalend voor de beoordeling van
de wijzigingsverzoeken. Deze planning geeft aan gedurende welke tijdsperiode
ketenpartijen voordeel behalen aan doorgevoerde wijzigingen in het huidige
estafettemodel. In de eerste helft van 2019 zal veel aandacht besteed worden aan
het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak voor de ontwikkeling van het
netwerkmodel. Het is daarom ook belangrijk onderstaande planning te zien in het
licht van diverse vooronderstellingen. Naast bestuurlijk draagvlak is het namelijk
ook belangrijk dat de eerste oplevering van het indicatieregister getoetst wordt
door de koplopers. Mochten bij de koplopers problemen ontstaan met de
aansluiting op het indicatieregister, of anderszins, dan kan dat invloed hebben op
de verdere planning. Daarover worden de netwerkpartners uiteraard direct
geïnformeerd.
Oplevering Indicatieregister
2019 staat in het teken van de oplevering van het eerste register van het
netwerkmodel: het Indicatieregister. Daarnaast levert VECOZO de
migratievoorziening Silvester op. In 2019 sluiten de koplopers aan op het
indicatieregister. Als er zich geen onoverkomelijke problemen voordoen bij de
koplopers (verwachting is dat dit uiterlijk 1 oktober definitief bekend is) is het
vanaf 1 januari 2020 mogelijk voor andere partijen om aan te sluiten. De
specificaties worden conform onderstaande planning vastgesteld. Daarmee loopt
het Actieprogramma synchroon met de releaseplanning voor iWlz.
Planning volgende registers
Voor de volgende oplevering staan het bemiddelingsregister (toewijzingen) en
cliëntregister gepland. In 2019 wordt definitief vastgesteld welke registers in 2020
worden opgeleverd. Daarvoor geldt hetzelfde stramien. In 2020 sluiten eerst de
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koplopers aan. Op 1 januari 2021 kunnen de overige partijen aansluiten.
Migratie strategie
Omdat het nieuwe netwerk-ketenmodel nog geen ‘volwassen’ netwerk is, wordt
de migratieperiode langer dan gebruikelijk, vooralsnog één jaar. Netwerkpartijen
krijgen een jaar de tijd om over te stappen van het reguliere estafettemodel naar
het nieuwe netwerkmodel.
Zo zal Silvester in de periode tot en met 31 december 2020 de mogelijkheid
bieden om het IO31 bericht te blijven ontvangen, ook al hoeft CIZ alleen nog het
bronregister te vullen.

Planning iWlz release 2020
Het Zorginstituut hanteert een inmiddels door de keten gekend en gewaardeerd
releaseproces, waarin CIZ, CAK, zorgkantoren, zorgaanbieders en
softwareleveranciers hun voorkeuren en impact-inschattingen kenbaar maken
voor wijzigingen in een volgende release. Dit is niet alleen van belang voor een
‘gedragen’ release, het stelt ketenpartijen ook in staat om wijzigingen in te
passen in zowel bedrijfsvoering als applicaties.
Onderstaande planning is opgesteld volgens het huidige proces Releasebeheer en
zal voor de iWlz release 2020 gevolgd worden:
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