Overzicht onderzochte probleemdefinities iWmo/iJw releases 2022
Nr
1

Analyse

Onderwerp

Korte omschrijving

Status

Overlap Stapeling

Corrigeren bij invoerfouten

Verwijderen van oude code 01 en het toevoegen van 2
nieuwe redenen
Stapelen bij categorie 11,12,13,14

Onderhanden
Onderhanden

Combinatie van aspecifiek/generiek
met specifiek
Uitwisselen contactinformatie
(verzendende partij) binnen
berichtenverkeer

De setjes producten, zoals die in de volksmond heet

Doorschuiven

Betreft de vraag of het wenselijk is om het uitwisselen
van de contactinformatie (van de verzendende partij)
binnen het berichtenverkeer te faciliteren

Afwijzen

Opdracht teruggeven

Opdracht teruggeven faciliteren in berichtenverkeer

Doorschuiven

Andere / nieuwe waarden
RedenVerzoek in 317 bericht

Opnemen van andere en/of nieuwe redenen waarom
een verzoek om wijziging wordt ingediend binnen het
317-bericht
Opnemen van andere en/of nieuwe redenen waarom
een VOW / VOT wordt afgewezen binnen het 319-bericht

Afwijzen

Koppelen van bestaande controles aan 317-bericht,
zodat bij het toewijzen van het 317-bericht middels het
toewijzingsbericht dit bericht niet worrdt afgekeurd

Onderhanden

Mogelijk maken om een uitgebreide toelichting te geven
op het ingediende verzoek om wijziging
Opnemen bij bestaande toewijzingen in het 317-bericht
wie de verwijzer is
Mogelijk maken om een uitgebreide toelichting te geven
bij het afwijzen van een VOT/VOW

Afwijzen

Stapeling bij Hulpmiddelen

3

Contactinformatie

4

Opdracht
teruggeven
VOW

5

Andere / nieuwe waarden
RedenAfwijzingVerzoek in 319 bericht
Regels formuleren die afdwingen dat
ook in VOW niet iets aangevraagd kan
worden wat niet in de 301 kan worden
toegewezen
Een vrij tekstveld / opmerkingen veld
toevoegen in het VOW bericht
Verwijzer opnemen in VOW-bericht
(317)
Vrij tekstveld voor toelichting in 319

Bijzonderheden

Opdracht tot
onderzoek vanuit
stuurgroep i-Sociaal
Domein ontvangen

Afwijzen

Afwijzen
Afwijzen
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Nr
6

7

Analyse
VOT

Toewijzingsvarianten

Onderwerp
Aspecifiek product met budget of een
generieke toewijzing aanvragen
middels een VOT
Afkeuren VOT o.b.v. WPB moet binnen
twee weken worden doorgegeven aan
aanbieder
Verantwoordelijke gemeente verplicht
terug geven bij afkeur o.b.v. WPB
Verplichte einddatum bij trajecten
Verplichte einddatum bij frequentie per
week
Frequentie per jaar mist bij flexibele
inzet
Frequentie per jaar mist bij toewijzen
beschermd wonen
Toegestane combinaties van stuks
(output), stuks (inspanning) en de
verschillende frequenties

Korte omschrijving
Mogelijk maken om een aspecifieke toewijzing met
budget of een generieke toewijzing aan te vragen via
een VOT
Als een VOT wordt afgewezen o.b.v. het WPB dient dit
binnen 2 weken aan de aanbieder kenbaar gemaakt te
worden
Als een VOT wordt afgewezen o.b.v. het WPB moet de
verantwoordelijke gemeente worden teruggegeven in
het antwoordbericht (319)
Het veld einddatum is een verplicht te vullen veld bij
toewijzingen met frequentie totaal geldigheidsduur, dit
geeft problemen bij toewijzen van trajecten
Het veld einddatum is een verplicht te vullen veld bij
toewijzingen met frequentie per week; dit t.b.v. de
huidige rekenmethodiek
Het gebruik van de frequentie per jaar is niet meer
toegestaan, dit wordt gemist bij het toewijzen van
flexibel in te zetten zorg
Het gebruik van de frequentie per jaar is niet meer
toegestaan, dit wordt gemist bij het toewijzen van
beschermd wonen
Er is verschil in toegestane frequenties bij de eenheid
stuks (output) t.o.v. de stuks (inspanning), vraag is of
dit in de praktijk tot knelpunten leidt en aangepast dient
te worden

Status
Onderhanden

Bijzonderheden

Onderhanden

Wetswijziging

Onderhanden

Wetswijziging

Onderhanden
Doorschuiven
Afwijzen
Afwijzen
Afwijzen
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Nr
8

9

Analyse
Regieberichten

Declareren

Onderwerp
Definitie start- en stopzorg iWmo

Status
Onderhanden

Voorwaardelijkheid regieberichten aan
declaratie

Korte omschrijving
Aanscherping definitie start- en stopzorg iWmo zodat
deze als trigger voor Wmo-abonnementstarief gebruikt
kan worden
Verduidelijken dat regieberichten niet voorwaardelijk
zijn aan declaratie

Redenen stopzorg zijn niet volledig

Toevoegen extra redenen stopzorg

Onderhanden

Interne bevindingen ten behoeve van
declareren
Teruggeven aanvullende informatie

Verduidelijkingen, Extra controles/afspraken binnen het
declariebericht
Het teruggeven van extra informatie bij het afkeuren
van prestatieregels
Het afkeuren van prestatieregels op basis van
aanvullende contractafspraken
Het niet toestaan een tweede debetregel voor een
productperiode voor een betreffende toewijzing, zonder
credit regel toe te passen
Regels die in de verkeerde categorie zijn geplaatst
omcoderen, zodat ze wel in de juiste categorie komen.
De controles op regels voor standaarden gebeurt op een
aantal verschillende niveaus. Deze niveaus worden
opgenomen in de standaard en de invulinstructies
worden hierop aangepast.

Onderhanden

Een deel van de regels wordt gebruikt in meer dan een
standaard. Het is voor de consistentie wenselijk dat die
in samenhang beheerd worden. Hiervoor wordt na
splitsing van het informatiemodel gebruik gemaakt van
een referentiemodel
Verduidelijkingen regels, verwijderingen codes,
koppelingen tussen regels verwijderen of aanmaken
323/325 zijn de in 3.0 geintroduceerde
declaratieberichten, 303/304 worden uitgefaseerd.

Onderhanden

Afkeuren op basis van
contractafspraken
Dubbel declareren
10

Verduidelijken
regelcategorieën
Verduidelijking
retoursystematiek
n.a.v.
controleniveau
regels
Generieke regels
beheren in het
referentiemodel

Regels correct categoriseren

13

Kleine wijzigingen

14

Uitfaseren 303/304

Diverse wijzigingen zonder functionele
impact
Uitfaseren 303/304

11

12

Verduidelijken retoursystematiek

Regels voorbereiden op opname in een
referentiemodel

Onderhanden

Bijzonderheden
Verzoek vanuit
Ketenbureau i-Sociaal
Domein
Verzoek vanuit
Ketenbureau i-Sociaal
Domein

Doorschuiven
Doorschuiven
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden

Onderhanden
Onderhanden
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