Wijzigingen revisierelease iJw 1.0.1
1 april 2015
Voor iJw is een revisierelease gepland die een aantal knelpunten in het berichtenverkeer iJw
moet oplossen.
Publicatie
Omdat alle iStandaarden vanaf juli 2015 worden gepubliceerd in de vorm van de
informatiemodellen, vindt er geen onderhoud meer plaats op de BEP-modellen. De wijzigingen
in dit bericht worden dan ook uitsluitend verwerkt in het informatiemodel voor iWmo en iJw.
Daarin zijn overigens ook alle eerder gepubliceerde errata verwerkt. Het model wordt uiterlijk
10 april gepubliceerd. De documentatie over de revisierelease wordt nog wel aan het BEPmodel voor de Jeugdwet toegevoegd.
Versienummer
Het versienummer wordt, zoals gebruikelijk bij een revisierelease, opgehoogd van 1.0 naar
1.0.1. In de berichten zelf worden alleen het versienummer en de subversie meegegeven
(1.0). De wijzigingen in dit document zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2015.

Wijzigingen
1

Een van de productcodes van de landelijke inkoop Jeugd is onder de verkeerde
productcategorie geplaatst. Per 1 juli 2015 staat de code onder de juiste categorie in de
verwijsindex.

Productcode
L0126

2

Omschrijving
Multidimensional
Treatment Foster Care
(MTFC)

Huidige
productcategorie
32 - Zonder verblijf:
ambulante jeugdhulp op
locatie van de aanbieder

Wordt
productcategorie
38 - Met verblijf: overig
residentieel

In technische regel 66 van iJw wordt deze correctie doorgevoerd:

Regel
TR066

Huidige documentatie
Het vullen van de BEGINDATUM is
afhankelijk van de MUTATIECODE.

Wordt documentatie
Het vullen van de BEGINDATUM is
afhankelijk van de MUTATIECODE.

* Indien MUTATIECODE de waarde '12'
(Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning
(nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de
zorg of ondersteuning nog niet leveren)
of '21' (Overdracht toewijzing (er is
geen melding aanvang zorg of
ondersteuning)), dan mag
BEGINDATUM niet gevuld zijn.

* Indien MUTATIECODE de waarde '12'
(Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning
(nog) niet), '18' (Aanbieder kan nu de
zorg of ondersteuning nog niet leveren)
of '21' (Overdracht toewijzing (er is
geen melding aanvang zorg of
ondersteuning)), dan mag
BEGINDATUM niet gevuld zijn.

* Indien MUTATIECODE een andere
waarde heeft, dan moet BEGINDATUM
gevuld zijn.

* Indien MUTATIECODE de waarde ‘02’
(overlijden) heeft, dan mag
BEGINDATUM gevuld zijn.
* Indien MUTATIECODE een andere
waarde heeft, dan moet BEGINDATUM
gevuld zijn.

Revisierelease iWmo 1.0.1, 1 april 2015

1/2

LET OP:
Bedrijfsregels ‘Niet-veeg-besluitprincipe’
Om het operationele issue over het 'niet veegbesluit-principe' in de Wmo en Jeugdwet op te
lossen zijn nieuwe operationele regels opgesteld. Deze worden los van de revisierelease
gepubliceerd omdat hiervoor specifieke implementatietermijnen worden vastgesteld. Kijk
hiervoor op www.istandaarden.nl
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