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Versiebeheer
Versie
1.2

Datum
7 april 2020

1.1

20 februari 2020

1.0

13 februari 2020

Volgnummer intern: 2020007480

Toelichting
Versie bij publicatie definitieve specificaties iWmo
3.0.0
Versie bij publicatie correctie conceptspecificaties
iWmo 3.0.0-rc2
Eerste publicatie

Inleiding
Voor elke nieuwe release van de iStandaarden – iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb –
worden nieuwe specificaties opgeleverd. De specificaties van elke release bestaan uit
het Informatiemodel iStandaarden en een set documenten. Dit noemen we een
publicatie.
In deze releasenotes vindt u een overzicht van de publicatiemomenten en de
publicaties die gewijzigd zijn. Wat er voor welke versie van de release exact
veranderd is, wordt toegelicht in de tabel. Soms kan het voorkomen dat specificaties
tussendoor geactualiseerd worden, dus buiten de reguliere releasemomenten om.
Ook die publicaties worden bijgehouden in de releasenotes.
Meer informatie
Bevindingen op specificaties van de verschillende iStandaarden kunt u melden bij de
Servicedesk iStandaarden van Zorginstituut Nederland. Aan de hand van de type
bevinding wordt bepaald of aanpassing nodig is op de specificaties en het
Informatiemodel iStandaarden.
Ook met uw vragen of opmerkingen over de releasenotes kunt u terecht bij de
Servicedesk iStandaarden. Onze contactgegevens zijn:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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Specificaties iWmo 3.0
Publicatiedatum: 7 april 2020
Verwachte implementatiedatum
1 januari 2021
Reden publicatie
Publicatie definitieve specificaties iWmo 3.0.0. De reviewcommentaren die zijn
binnengekomen op de conceptspecificaties zijn beoordeeld en, indien nodig, verwerkt
in deze definitieve specificaties.
Publicatie
Informatiemodel iStandaarden
(iWmo 3.0.0)

Versie
1.0

Reviewoverzicht specificaties
iWmo 3.0 en iJw 3.0

1.1

Codelijsten iWmo 3.0.0
Functionele uitwerking iWmo 3.0
en iJw 3.0
Mutatieoverzicht iWmo 3.0 en
iJw 3.0 t.o.v. iWmo 2.4 en iJw
2.4

1.0
1.2

Regelrapport iWmo 3.0.0

1.0

Casusbeschrijvingen iWmo 3.0
en iJw 3.0

0.2

Voorbeeldberichten iWmo 3.0
XSD’s iWmo 3.0.0

1.0
1.0

Analyse 03 – Declaratieproces

1.1

Analyse 04 – Verzoek om
wijziging

1.1

1.0

Toelichting
Aanpassingen op de conceptspecificaties zijn
verwerkt. Dit n.a.v. intern en extern
reviewcommentaar.
Alle review commentaren hebben een
eindstatus gekregen. Bij een aantal is de
reactie nog aangevuld/verduidelijkt.
Aangepast n.a.v. reviewcommentaar.
Tekstuele aanpassingen n.a.v.
reviewcommentaar
Bijgewerkt met de aanpassingen n.a.v.
reviewcommentaar. Gewijzigde regels zijn te
vinden door te selecteren op wijzigingen met
mutatiedatum 7-4-2020.
Bijgewerkt met de aanpassingen n.a.v.
reviewcommentaar.
Geprioriteerde casussen zijn uitgewerkt.
Definitieve versie met alle casussen volgt
later.
Initiële versie
Bijgewerkt met de aanpassingen n.a.v.
reviewcommentaar.
Tekstuele aanpassingen n.a.v.
reviewcommentaar.
Aanpassingen n.a.v. reviewcommentaar.

Publicatiedatum: 20 februari 2020
Verwachte implementatiedatum
1 januari 2021
Reden publicatie
Publicatie iWmo 3.0.0-rc2 als correctie op conceptspecificaties iWmo 3.0.0-rc1. De
correctie is het gevolg van een discrepantie tussen de omschrijving van de waarden
van codelijst WJ760 en de omschrijving van deze waarden in de regels.
Publicatie
Informatiemodel iStandaarden
(iWmo 3.0.0-rc2)
Codelijsten iWmo 3.0.0-rc2
Regelrapport iWmo 3.0.0-rc2
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Versie
0.2

Toelichting
Regels zijn tekstueel aangepast.

0.1
0.2

Het bestand is niet gewijzigd
Regels zijn tekstueel aangepast.
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XSD’s iWmo 3.0.0-rc2
Mutatieoverzicht iWmo 3.0 en
iJw 3.0 t.o.v. iWmo 2.4 en iJw
2.4

0.1.0
0.2

Functionele uitwerking iWmo 3.0
en iJw 3.0

1.1

De bestanden zijn niet gewijzigd
De regels zijn tekstueel aangepast;
gewijzigde regels zijn te vinden door te
selecteren op wijzigingen met mutatiedatum
20-2-2020.
Aanpassing vullen budget en omvang in
toewijzing.

Publicatiedatum: 13 februari 2020
Verwachte implementatiedatum
1 januari 2021
Reden publicatie
Publicatie conceptspecificaties iWmo 3.0.0-rc1 t.b.v. openbare review.
Publicatie
Informatiemodel iStandaarden
(iWmo 3.0.0-rc1)

Versie
0.1

Codelijsten iWmo 3.0.0-rc1
Regelrapport iWmo 3.0.0-rc1
XSD’s iWmo 3.0.0-rc1
Mutatieoverzicht iWmo 3.0 en
iJw 3.0 t.o.v. iWmo 2.4 en iJw
2.4
Functionele uitwerking iWmo 3.0
en iJw 3.0
Analyse 01 – Verwijderen
beschikking uit toewijzingbericht
Analyse 02 – Administratief
afsluiten zorg
Analyse 03 – Declaratieproces
Analyse 04 – Verzoek om
wijziging

0.1
0.1
0.1.0
0.1
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Toelichting
Het model bevat de berichtspecificaties en
regels voor iWmo 3.0. Processen en
casuïstiek zijn hierin nog niet aangepast
t.o.v. release 2.4

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4/4

