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Referentiegroep iWlz 2021
8 april 2021 09.30 – 12.30
Webex (online)

Onze referentie
2021004761

Opening en mededelingen

Doel van deze bijeenkomst is het afronden van een voorstel voor de inhoud en de
planning van de iWlz release 2022. Het Zorginstituut vertaalt dit vervolgens in een
advies dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz. De
stuurgroep besluit hierover op 19 april. Communicatie volgt daarna via website,
mail, nieuwsbrief.
Mededelingen:
•
In 2023 krijgen ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang tot de
Wlz. In 2022 start de indicatiestelling. Vooralsnog zijn er geen nieuwe
zorgprofielen van toepassing, vanuit het Zorginstituut blijven we dit
monitoren.
•
In het najaar (2021) gaan we de eerste producten van het Actieprogramma
vaststellen en bij iStandaarden in beheer nemen. Hiervoor worden vanaf
september referentiegroepbijeenkomsten gepland. Jullie ontvangen hiervoor
tijdig een uitnodiging.
De agenda voor deze 4e referentiegroepbijeenkomst ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen
Terugkoppeling sub-referentiegroep ZK-CAK
RFC 002 functie verwijderen uit het berichtenverkeer
RFC 009 gebruik AGB-code 71 voorkomen
RFC 013 – 014 – 015
Oplossing bevindingen
Conclusie en vervolg
Afsluiting

Vervolg voor sub-referentiegroep ZK-CAK

RFC 003 – verfijning CAK retourcode 0702
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Terugkoppeling sub-referentiegroep ZK - CAK

Tijdens de sub-referentiegroep met het CAK en de zorgkantoren zijn de volgende
onderwerpen besproken / afspraken gemaakt:
Verduidelijking van regels:
•
Invulinstructie IV069 wordt uitgebreid t.b.v. de CA-berichten, IV008 dan
alleen voor AW35/ZK35 en AW39/ZK39;
•
Aan OP035 wordt vermelding van wijziging zorgprofiel toegevoegd;
•
Het gebruik van de terminologie bericht – bestand wordt
domeinoverstijgend, als bevinding op het informatiemodel opgepakt.
Wijzigingen maken geen deel uit van de release iWlz 2022, maar van een
volgende release.
•
RFC 003 – verfijning CAK-retourcode 0702: voorkeur gaat uit naar
oplossingsrichting 1 (functionele retourcodes). Vaststellen in subreferentiegroep, in overleg met collega’s van standaardisatie-advies.
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RFC 002 - functie verwijderen uit het berichtenverkeer

Vanwege de beëindiging van de geïndiceerde functies per 31-12-2020 en ter
voorbereiding op het netwerkmodel is het wenselijk om de functie te verwijderen
uit het berichtenverkeer.
In de vorige referentiegroepbijeenkomsten zijn de volgende oplossingsrichtingen
naar voren gekomen:
1. Functie niet meer versturen (functionele afspraak);
2. Functie verwijderen (technisch);
3. Geïndiceerde functies handhaven (technisch);
4. Administratieve herindicaties afgeven (functioneel);
5. Geen aanpassingen doorvoeren in iWlz.
Resultaten bespreking in referentiegroep:
Het CIZ schat dat er ongeveer 7500 cliënten (Wlz-indiceerbaren) zijn met een
volgtijdelijke indicatie die een of meer functies en een zorgzwaartepakket bevat.
De geïndiceerde functies zijn niet meer geldig.
De zorgkantoren geven aan dat het aantal indicaties met functies in hun systemen
veel groter is. Dat heeft vooral te maken met de functie BG-GRP die naast de
zorgzwaartepakketten in het indicatiebesluit is opgenomen.
Alle ketenpartijen geven aan dat het van belang is om eerst inzicht te krijgen in:
waar komen (indicaties met) functies voor in de keten?
welke functies zijn dit?
om welke aantallen gaat het?
Dat maakt onderverdeling in groepen mogelijk, zodat per groep een oplossing
uitgewerkt kan worden.
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Conclusie:
Eerst het ‘dataprobleem’ aanpakken. Geen technische oplossing realiseren in iWlz
2022. Daarmee maakt deze RFC geen deel uit van iWlz 2022 en is de RFC voor
deze release afgewezen.
Inventarisatie functies en extra bijeenkomst Referentiegroep iWlz:
Om een goede inventarisatie te maken van de aanwezigheid van functies in de
keten is het van belang dat alle ketenpartijen dezelfde selecties op hun database
uitvoeren. Afgesproken wordt dat het Zorginstituut een mail opstelt waarin de
selecties beschreven staan. Deze mail wordt binnen enkele dagen na deze
referentiegroepbijeenkomst naar alle leden van de Referentiegroep iWlz verstuurd
met het verzoek de selecties op de eigen database uit te voeren.
Op 29 april vindt een extra bijeenkomst plaats van de Referentiegroep iWlz om de
resultaten te bespreken en af te stemmen over het vervolgtraject.
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RFC 009 - gebruik AGB-code 71 voorkomen

Deze RFC is al geaccepteerd. De vorm van de oplossing is gewijzigd: de
voorgestelde tekst wordt als documentatie toegevoegd aan een nieuwe
operationele regel (OP) die op zijn beurt is gekoppeld aan een nieuw uitgangspunt
(UP).
•
•

UP: De zorgaanbieder wordt in de iWlz geïdentificeerd met een AGB-code.
OP: Het zorgkantoor legt contractrelaties met zorgaanbieders vast in de iWlzAGB-codelijst.
Documentatie
NB: AGB-codes die beginnen met 71 worden niet opgenomen in de iWlzAGB-codelijst. Zorgkantoren en zorgaanbieders gebruiken AGB-codes die
beginnen met 71 voor het aanduiden van afzonderlijke locaties van
zorgaanbieders. Deze codes zijn niet bedoeld voor zorgtoewijzing.

5

RFC 013 – 014 – 015

Deze RFC’s passeren nog even kort de revue om de oplossingsrichtingen en een
laatste kleine wijziging te vermelden. De RFC’s worden volgens voorstel
doorgevoerd.
RFC013: Verduidelijking regelcategorieën
Oplossingsrichting 2:
Regels die nu in een andere categorie zijn ingedeeld dan volgens de
aangescherpte classificatie worden in de juiste categorie geplaatst en krijgen een
nieuwe regelcode.
•
Betreft 18 regels
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RFC014: Verduidelijking retoursystematiek n.a.v. controleniveau regels
Oplossingsrichting 1:
Bij iedere technisch te controleren regel wordt extra informatie toegevoegd in het
informatiemodel; namelijk het controleniveau. De regel zelf en de manier waarop
die gecontroleerd wordt, wordt hiermee niet gewijzigd. Alleen de invulinstructies
die de controleniveaus beschrijven worden aangepast en verduidelijkt.
•
Aanpassing IV028 en IV032: toevoeging controleniveaus 1 t/m 4
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RFC015: Generieke regels beheren in referentiemodel
Oplossingsrichting 2:
Regelcodes worden wel aangepast wanneer in verschillende modellen dezelfde
regelcode met een andere betekenis gebruikt wordt.
•
Betreft 2 regels: OP254 en OP256
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Oplossing bevindingen

De oplossingen van bevindingen die zijn gemeld op iWlz 2.2 worden verwerkt in
de release iWlz 2022. Deze oplossingen zijn (voor zover technisch mogelijk) al
van toepassing.
Het actuele bevindingenoverzicht is te vinden op
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/werken-met-iwlz-22/specificaties
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Conclusie en vervolg

Het voorstel voor de inhoud van de release iWlz 2022 ziet er als volgt uit:
•
Geaccepteerde RFC’s:
o
RFC003 – Verfijning CAK-retourcode 0702
o
RFC009 – Gebruik AGB-code 71 voorkomen
o
RFC013 – Verduidelijking regelcategorieën
o
RFC014 – Toevoeging controleniveau per regel
o
RFC015 – Generieke regels beheren in referentiemodel
o
RFC017 – Verwijderen Beperking en Stoornis uit wachtlijstbericht
•
Oplossing van bevindingen die op iWlz 2.2 gemeld zijn.
De leden van de Referentiegroep iWlz hebben de voorkeur voor
implementatiedatum 1 januari 2022 en versienummer 2.3. Invoering zal
verlopen via een big-bang. Conversie is niet van toepassing.
De planning ziet er als volgt uit:
• april en mei 2021 uitwerken van specificaties
• 1e week juni 2021 publicatie conceptspecificaties
• 3e week juni 2021 reviewsessie conceptspecificaties
• 1e week juli 2021 publicatie definitieve specificaties
• juni / juli 2021 opstellen ketentestplan
• juli / augustus 2021 opstellen casusbeschrijvingen
• juli / oktober 2021 publicatie ondersteunende modules
• september 2021 afstemming ketentesten
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•

oktober / november 2021 publicatie conversiedocument en draaiboek
migratie (voor zover van toepassing)

Het Zorginstituut stelt op basis van dit voorstel over inhoud en planning van de
release iWlz 2022 een advies op voor de Stuurgroep iWlz die hierover op 19 april
een besluit neemt.
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Statusoverzicht RFC’s release iWlz 2022
RFC
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
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Omschrijving
Wachten op andere locatie bij dezelfde
aanbieder
Functie verwijderen uit het berichtenverkeer
Verfijning CAK retourcode 0702
Samenvoegen MUT17/21
Verwijderen klasse uit CA317
Onterecht melden overlijden door zorgaanbieder
Correctie indicatiebesluit met ingangsdatum in
verleden
OP329 en TR107 aanpassen
Gebruik AGB-code 71 voorkomen
Client op meerdere wachtlijsten
Klasse verwijderen uit ZZP
Verwijderen soort zorgtoewijzing
Wijzigingen informatiemodel 1
Wijzigingen informatiemodel 2
Wijzigingen informatiemodel 3
Technische wijzigingen
Verwijderen stoornis en beperking uit AW317

Status
Afgewezen
Afgewezen
Geaccepteerd
Afgewezen
Afgewezen
Afgewezen
Afgewezen
Afgewezen
Geaccepteerd
Afgewezen
Afgewezen
Afgewezen
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Afgewezen
Geaccepteerd

Afsluiting

Met veel dank voor ieders input sluiten we deze serie bijeenkomsten af. Graag
zien we iedereen bij de nieuwe referentiegroepbijeenkomsten in het najaar!
Extra bijeenkomst Referentiegroep iWlz ‘functies in de keten’:
29 april om 9.30 via Webex (online)
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