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Agendapunten:
1.
Mededelingen
2.
Basisplanning iStandaarden 2020
3.
Gevraagd: agenda’s 2020 van softwareleveranciers
4.
Stellingen: standaard productcodelijst
5.
Workshopronde 1
6.
Koffie / broodje – break
7.
Workshopronde 2

Hieronder worden alleen de agendapunten die uitgebreid zijn besproken
weergegeven. Mededelingen zijn terug te vinden in de presentatie.

Agendapunt: Mededelingen
Presentator: Tessa van Hoof
Aandachtspunten:
In voorjaar 2020 wordt eerste gebruik landelijk draaiboek ketentest iWlz
geëvalueerd. Softwareleveranciers worden opgeroepen deel te nemen aan de
evaluatie (wordt nog gepland).
In januari vindt ‘Benen op tafelsessie’ plaats. Hierin gaat ZIN in gesprek met
softwareleveranciers om het releaseproces nader te bekijken. Op 10 december
worden de uitnodigingen hiervoor verzonden. Geen uitnodiging ontvangen en
toch willen deelnemen? Geef je op via info@istandaarden.nl

Agendapunt: Basisplanning
Presentator: Tessa van Hoof
iStandaarden 2020
Aandachtspunten:
Het betreft een globale planning en er is nog geen besluit genomen over de
releases van 2021. Genoemde datums zijn dus onder voorbehoud. Indien
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softwareleveranciers nog wijzigingsverzoeken hebben voor iWlz, dan kunnen
deze voor 31 december 2019 nog worden ingebracht via info@istandaarden.nl.
Voor de iWmo/iJw releases 2021 worden roadshows georganiseerd om de
gebruikers goed te informeren over de functionele aanpassingen.
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Agendapunt: Agenda’s van
Presentator: Tessa van Hoof
softwareleveranciers
Uitkomst:
Onderstaande punten worden door softwareleveranciers genoemd die wellicht
impact hebben op hun ontwikkelagenda van 2020:



















GZSP standaard 2021; nieuw declaratiebericht per 1-1-2021
(geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen).
FZ-811: van kracht per 1-4-2020 (verantwoordingsbericht forensische zorg)
VIP-GGZ, VIP-Ziekenhuizen: uitwisseling medische gegevens, GGZ ;
deadline feb. 2021 in gebruik. Deadline voor VIP Ziekenhuizen
waarschijnlijk iets later, nog niet bekend.
Wet digitale overheid, in samenhang met VIP regelingen.
Wettelijke standaardisatie eisen; nog onvoldoende hierover bekend
Herziening NEN-normen (o.a. 7510) komt mogelijk aan de orde, nog
onvoldoende hierover bekend.
Netwerkmodel: vormgeving registers en wellicht in gebruik name
indicatieregister. Planning nog niet vastgesteld.
Zorgprestatiemodel 2020: aanpassingen worden waarschijnlijk eerst dmv
Pilot in gebruik genomen. Eind 2020 start pilot waarschijnlijk.
Woonplaatsbeginsel/Jeugdwet 2021
Proeftuin E-overdracht (zie ook VIP-programma’s)
iPgb: nog geen definitieve planning maar waarschijnlijk volgt in 2020 en
2021 in gebruik name en doorontwikkeling
VECOZO: berichtenstroom overzetten op nieuwe berichtenservice.
Eind december volgt duidelijkheid over planning vanuit VECOZO.
Outcomeresultaten aanlevering aan CBS
Reguliere DBC’s release ondanks de ontwikkelingen, onderhoud valt te
verwachten.
Online toestemmingsvoorziening; nog onvoldoende hierover bekend
VECOZO: onderlinge dienstverleningsovereenkomst: nog onvoldoende
hierover bekend.

Agendapunt: Stellingen Standaard
Presentator: Robin Bertus
Productcodelijst
Korte weergave:
Robin Bertus geeft een aantal stellingen over het gebruik van de Standaard
Productcodelijst. De stellingen gaan in op evt verplicht gebruik of volledige
vrijgave en het gebruik.
Korte samenvatting conclusie discussie:
Dienstverlening achter productcodes moet goed zijn omschreven voor eenduidig
gebruik. Huidige situatie eerst goed op orde krijgen voordat je overgaat met iets
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nieuws. En, een mening wellicht, pas op dat je niet terug gaat naar waar je
afscheid van hebt genomen. Ofwel, zou het ook goed kunnen werken in de
huidige situatie.
Workshop Ketenmonitoring
Korte weergave:
De workshop is zo opgesteld en uitgevoerd dat hier geen terugkoppeling van
wordt gegeven.
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Workshop Woonplaatsbeginsel
Korte weergave:
De workshop is zo opgesteld en uitgevoerd dat hier geen terugkoppeling van
wordt gegeven.
De andere workshops zijn zo opgesteld en uitgevoerd dat hier geen
terugkoppeling van wordt gegeven.

Alle verslagen, documentatie en presentaties van het SLO s zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op
istandaarden.nl.
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