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Inleiding

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.1 ingevoerd. Deze
versie vervangt de iWlz-versie 2.0.2 die op 1 juli 2019 in gebruik genomen is.
Landelijke migratie
Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten doorlopen tijdens de
landelijke migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1. Deze migratie betreft het uitfaseren
van het berichtenverkeer iWlz 2.0.2, het voorbereiden van systemen op het gebruik
van iWlz 2.1 en de ingebruikname van iWlz 2.1.
Alle ketenpartijen zijn bij deze landelijke migratie betrokken.
De migratie begint op maandag 30 december 2019 om 09.00 uur met de laatste
export van het CIZ en moet zijn afgerond op woensdag 1 januari 2020 om 24.00
uur. Op dat moment moeten alle systemen gereed zijn om iWlz 2.1-berichten te
verzenden en ontvangen. Op donderdag 2 januari 2020 start het berichtenverkeer
iWlz 2.1.
Big bang-scenario
De overgang naar iWlz 2.1 verloopt via een big bang-scenario. Dat betekent dat er
geen conversieperiode is. Alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer gaan per 1
januari 2020 over op de nieuwe standaard.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar
iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team iStandaarden
(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

Doel

Het doel van dit document is een succesvolle migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1
te bewerkstelligen. Hiervoor zijn stappen voor het uitfaseren van het
berichtenverkeer beschreven die de ketenpartijen moeten uitvoeren in de genoemde
perioden.
Bij de migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 gaat het om het uitfaseren en het
opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. De migratieperiode
gaat van start op maandag 30 december 2019 met het uitfaseren van het
berichtenverkeer iWlz 2.0.2. en moet zijn afgerond op woensdag 1 januari 2020 om
24.00 uur. Op donderdag 2 januari 2020 start het berichtenverkeer iWlz 2.1.
Fasen van de migratie
De migratie is in fasen opgedeeld:



Afsluiting betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 2.0.2berichtenverkeer.
Transitie betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van
productiesystemen van ketenpartners om van de oude op de nieuwe versie
van de standaarden over te gaan. Gedurende deze periode is er geen iWlzberichtenverkeer mogelijk.

Na de afsluiting en de transitie start de fase Ingebruikname en nazorg

Ingebruikname en nazorg betreft de periode die begint op het moment
dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 2.1 van start gaat.
Planning en timing
De fase Afsluiting begint op maandag 30 december om 09.00 uur en moet op
dezelfde dag om 18.00 uur gereed zijn. De fase Transitie start op maandag 30
december 18.00 uur en moet uiterlijk 1 januari 24.00 uur gereed zijn.
Vanaf 1 januari 2020 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de
standaard iWlz 2.1. Vanwege Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari), gaat het
berichtenverkeer van start op donderdag 2 januari 2020.
Op dat moment is de transitiefase afgelopen en begint de fase Ingebruikname en
nazorg.
Conversiemogelijkheid
Bij de implementatie van iWlz 2.1 wordt geen rekening gehouden met een
uitloopperiode waarin ketenpartijen berichten kunnen converteren. Dit betekent dat
alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer uiterlijk op woensdag 1 januari 2020
om 24.00 uur de nieuwe release iWlz 2.1 op hun productieomgeving succesvol
geïnstalleerd moeten hebben.
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Uitgangspunten

2.1

Verantwoordelijkheden

De landelijke migratie van iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1 vindt plaats onder regie van
Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio.
Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het
Zorginstituut waarbij de actiehouder niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1)
genoemde fasering:
Afsluiting iWlz 2.0.2
Transitie (bijv. software-upgrade)
Ingebruikname iWlz 2.1
Zorgaanbieders melden hun problemen rondom de migratie naar iWlz 2.1 bij het
zorgkantoor.
De actiehouder moet de in hoofdstuk 1 genoemde datums en tijden interpreteren
als uiterlijke tijden. Het is toegestaan dat de actiehouder, in overleg met regionale
ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze
planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van
iWlz 2.1 is niet toegestaan.
2.2

Randvoorwaarden

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen
moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien
geacht de gevraagde informatie aan het Zorginstituut te verstrekken en zich,
conform geplande datums, te verantwoorden over de randvoorwaarden.
Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke
overgang naar iWlz 2.1. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term
concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de
concessiehouder.
2.3

Go/No go

Als een bepaalde ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in
hoofdstuk 3 omschreven te voldoen, dan moet die partij in overleg met Zorginstituut
Nederland tijdelijk noodmaatregelen treffen. De noodmaatregelen van een
individuele partij zullen de landelijke invoering echter niet tegenhouden.
De invoering van iWlz 2.1 per 1 januari 2020 gaat door tenzij de Stuurgroep iWlz op
basis van de resultaten van de landelijke ketentest besluit om invoering van de
release per 1 januari 2020 uit te stellen., zie ‘Draaiboek landelijke ketentests iWlz
2.1’. Dit besluit wordt uiterlijk eind december genomen.
2.4

Escalatie

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen de aangegeven tijdperiode
kunnen worden afgerond, meldt de actiehouder dit direct per e-mail –
info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het
Zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt
Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij
is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.
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3

Randvoorwaarden

3.1 Zorginstituut Nederland (ZIN)
Nr.
3.1.1

Randvoorwaarde
ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal
beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde
eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. Het
betreft de volgende modules en uiterlijke opleverdata:
Validatieservice:
1 oktober 2019
Validatiemodule:
1 oktober 2019
Testvoorziening iStandaarden
10 november 2019

3.1.2

ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode.

3.2 CIZ
Nr.
3.2.1

3.2.2

Randvoorwaarde
Het CIZ heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar
aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CIZ deze
issues uiterlijk op 13 december 2019 bij ZIN.
Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld kunnen
worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als iWlz 2.1indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 2.1.

3.3 Zorgkantoor
Nr.
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.4

Randvoorwaarde
Het zorgkantoor heeft een test met het CIZ uitgevoerd. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 13 december 2019 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test met het CAK uitgevoerd. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 13 december 2019 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test uitgevoerd met een aantal zorgaanbieders,
met minimaal twee verschillende softwarepakketten. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 13 december 2019 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test uitgevoerd met minimaal één zorgkantoor
van iedere concessiehouder. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste
issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 13 december
2019 bij ZIN.

3.4 Zorgaanbieder
Nr.
3.4.1

Randvoorwaarde
Zorgaanbieders hebben hun systemen ingericht en getest zodat zij op 2
januari 2020 iWlz 2.1-berichten kunnen versturen en ontvangen.

3.5 CAK
Nr.
3.5.1
3.5.2

Randvoorwaarde
Het CAK heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar
aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CAK deze
issues uiterlijk op 13 december 2019 bij ZIN.
Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 2 januari 2020
iWlz 2.1-berichten kan versturen en ontvangen.
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3.6 VECOZO
Nr.
3.6.1
3.6.2

Randvoorwaarde
VECOZO monitort op 30 december 2019 van 09.00 tot 17.00 uur het
berichtenverkeer nauwkeurig.
VECOZO heeft de systemen zo ingericht en getest dat deze op 2 januari
2020 iWlz 2.1-berichten ondersteunen.

Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.0.2 naar iWlz 2.1

7 / 14

4

Afsluiting gebruik iWlz 2.0.2

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 2.0.2 moet de beëindiging van het
berichtenverkeer iWlz 2.0.2 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus
van deze fase:

staan er geen ‘nog te versturen’ berichten iWlz 2.0.2 meer in systemen;

zijn alle iWlz 2.0.2-berichten ingelezen in systemen;

zijn alle retourberichten verzonden.

4.1 Tijdschema
Het berichtenverkeer iWlz 2.0.2. eindigt op maandag 30 december 2019. In het
tijdschema is voor alle berichttypen een eindtijd opgenomen. Het is niet toegestaan
om na de eindtijd van een bericht nog berichten van het betreffende type te
versturen.
Zo mogen bijvoorbeeld zorgaanbieders op 30 december vanaf 14.00 uur geen
AW35- en AW39-berichten meer aanbieden bij VECOZO om te versturen naar het
zorgkantoor en mogen zorgkantoren vanaf 16.00 uur geen berichten meer versturen
naar het CAK. Berichten die na de eindtijd bij VECOZO of bij het CAK worden
aangeleverd, worden geweigerd.
Het verdient aanbeveling om de aanmaak van berichten waarvan de eindtijd is
verstreken te blokkeren en om de ontvangen berichten tijdig in te lezen.
Retourberichten
Op retourberichten die fouten bevatten, wordt na de eindtijd van het bijbehorende
heenbericht, niet meer gereageerd met een gecorrigeerd bericht in iWlz 2.0.2formaat. Na de migratieperiode stuurt de partij die het retourbericht heeft
ontvangen, een gecorrigeerd heenbericht in iWlz 2.1-formaat.
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Nr.

Omschrijving

Wanneer
(datum)
30 dec

Wanneer
(tijd)
9.15 uur

Actiehouder
CIZ

4.1.1

Alle beschikbare IO31-berichten zijn
verstuurd.

4.1.2

Alle beschikbare ZK31-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

9.15 uur

Zorgkantoor

4.1.3

Op alle IO31-berichten zijn IO32-berichten
verzonden.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.4

Op alle ZK31-berichten zijn ZK32berichten verzonden.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.5

Alle ZK33-berichten zijn verstuurd.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.6

Op alle ZK33-berichten zijn ZK34berichten verzonden.

30 dec

11.00 uur

Zorgkantoor

4.1.7

Alle AW33-berichten zijn verstuurd.

30 dec

11.00 uur

Zorgkantoor

4.1.8

Op alle AW33-berichten zijn AW34berichten verzonden.

30 dec

13.00 uur

Zorgaanbieder

4.1.9

Alle AW35- en AW39-berichten zijn (voor
zover mogelijk) verstuurd.

30 dec

14.00 uur

Zorgaanbieder

4.1.10

Op alle AW35- en AW39-berichten zijn
AW36- en AW310-berichten verzonden.

30 dec

15.00 uur

Zorgkantoor

4.1.11

Alle ZK35- en ZK39-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

15.00 uur

Zorgkantoor

4.1.12

Op alle ZK35- en ZK39-berichten zijn
ZK36- en ZK310-berichten verzonden.

30 dec

16.00 uur

Zorgkantoor

4.1.13

Alle CA317- en CA319-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

16.00 uur

Zorgkantoor

4.1.14

Einde monitoring berichtenverkeer door
VECOZO.

30 dec

17.00 uur

VECOZO

4.1.15

Op alle CA317- en CA319-berichten zijn
CA318- en CA320-berichten verzonden.

30 dec

18.00 uur

CAK
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5

Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van 30 december 2019 18.00 uur tot 1
januari 2020 24.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.
Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden via info@istandaarden.nl
wanneer hun systemen klaar staan voor iWlz 2.1.
Zorgaanbieders die hun systemen niet op tijd gereed hebben voor gebruik melden
dit bij hun zorgkantoor.
Nr.

Omschrijving

5.1.1

CIZ-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.1
Zorgkantoorsystemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.1
Zorgaanbiedersystemen
staan geconfigureerd voor
gebruik iWlz 2.1
CAK-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.1
VECOZO-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Wanneer
(datum)
1 januari

Wanneer
(tijd)
24.00 uur

Actie
houder
CIZ

1 januari

24.00 uur

Zorgkantoor

1 januari

24.00 uur

Zorgaanbieder

1 januari

24.00 uur

CAK

1 januari

24.00 uur

VECOZO
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6

Ingebruikname en nazorg iWlz 2.1

6.1

Ingebruikname

Vanaf 1 januari 2020 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de
standaard iWlz 2.1. Vanwege Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari), gaat het
berichtenverkeer van start op donderdag 2 januari 2020.
Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van
de iWlz 2.1-berichten dienen te handelen volgens de eigen regionale
fallbackprocedures.
Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie omtrent de status van
de migratie.
6.2

Nazorg

Zorginstituut Nederland heeft tijdens de migratie en de eerste dagen na de migratie
nauw contact met de ketenpartijen om de ingebruikname goed te kunnen volgen en
eventuele problemen te signaleren.
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7

iWlz-onderwerpen die een rol spelen bij het berichtenverkeer
na de migratie naar iWlz 2.1

7.1

Van Bopz naar Wzd

Per 1 januari 2020 gaat de BOPZ over in de WZD (Wet zorg en dwang).
Ketenpartijen voeren in hun eigen administratie een conversie door volgens de
regels die beschreven zijn in het document Conversieregels iWlz 2.0.2 <> iWlz 2.1.
Voor de overgang van BOPZ naar WZD worden geen nieuwe zorgtoewijzingen
verstuurd.
Indicaties met BOPZ die op 30 of 31 december zijn afgegeven worden de keten
ingestuurd met WZD. De zorgaanbieder zal hierdoor één of twee dagen BOPZ
missen en moet daarvoor terugvallen op zijn eigen administratie.

7.2

Wlz-indiceerbaren

Voor de groep Wlz-indiceerbaren die op basis van een indicatie voor ADL-assistentie
in een Fokus-woning verblijven zou per 1 januari 2020 de overgangsregeling voor
zorg buitenshuis in de vorm van Wlz-functies en klassen (de toegewezen ADL blijft
wel geldig) komen te vervallen.
Op het moment van publiceren van dit migratiedraaiboek is sprake van verlenging
van deze overgangsregeling met een half jaar tot 1 juli 2020.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk betekenen dat het CIZ de betreffende indicaties voor
functies en klassen (die op 31-12-2019 aflopen) met een half jaar gaat verlengen.
Betreffende ketenpartijen zullen hierover concrete afspraken maken.

7.3

Wijziging UZOVI-code zorgkantoor Friesland

Zorgkantoor Friesland heeft per 1 januari 2020 een nieuwe UZOVI code.
Zorgkantoorregio 5502 (Zorgkantoor Friesland) wordt vanaf die datum
zorgkantoorregio 5533 (Zorgkantoor Friesland).
Alle informatie over deze wijziging inclusief tijdschema is te vinden in het
‘Landelijk draaiboek invoering nieuwe zorgkantoorregio Zorgkantoor Friesland’.

7.4

Sleutel CA317 en CA319

Door de koppeling van MutatieZorgID aan GeleverdeZorgID is het extra van belang
dat de administraties van de zorgkantoren en het CAK op dit punt met elkaar
overeenkomen. Om dit te bewerkstelligen maken het CAK en de zorgkantoren hier
onderling afspraken over.

7.5

Klasse kleiner dan KE7

Met ingang van 1 januari 2020 wordt in iWlz voor de zorgprofielen
(zorgzwaartepakketten) altijd klasse KE7 gehanteerd. Het CIZ zal indicaties met een
klasse kleiner dan KE7 administratief omzetten en de cliënt daarvan op de hoogte
stellen. De zorgkantoren zullen in voorkomende gevallen nieuwe zorgtoewijzingen
versturen naar de zorgaanbieders en nieuwe meldingen start zorg versturen naar
het CAK. Het CAK informeert de betreffende cliënten over de wijziging van de eigen
bijdrage. Het CIZ, de zorgkantoren en het CAK maken onderling afspraken over de
benodigde procedures.
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7.6

Zorgtoewijzingen deeltijdverblijf

Met ingang van 1 januari 2020 is het mogelijk om gebruik te maken van
deeltijdverblijf. Voor de cliënten die nu al volgens een vaste structuur afwisselend in
een instelling verblijven en thuis wonen (bijvoorbeeld ‘week op week af’) stuurt het
zorgkantoor nieuwe zorgtoewijzingen voor deeltijdverblijf. Naar aanleiding van de
melding aanvang zorg van de aanbieders, stuurt het zorgkantoor een melding start
zorg voor deeltijdverblijf naar het CAK. Het CAK stelt de cliënten op de hoogte van
de consequenties voor de eigen bijdrage.
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