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Inleiding

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.2 ingevoerd. Deze
vervangt iWlz 2.1 die op 1 januari 2020 in gebruik genomen is.
Landelijke migratie
Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten doorlopen tijdens de
landelijke migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2. Deze migratie betreft het uitfaseren
van het berichtenverkeer iWlz 2.1, het voorbereiden van systemen op het gebruik
van iWlz 2.2 en de ingebruikname van iWlz 2.2.
Alle ketenpartijen zijn bij deze landelijke migratie betrokken.
De migratie begint op woensdag 30 december 2020 om 09.00 uur met de laatste
export van het CIZ en moet zijn afgerond op zondag 3 januari 2021 om 24.00 uur.
Vanaf dat moment moeten alle systemen gereed zijn voor het ontvangen en
verzenden van iWlz 2.2-berichten. Op maandag 4 januari 2021 start het
berichtenverkeer iWlz 2.2.
Big bang-scenario
De overgang naar iWlz 2.2 verloopt via een big bang-scenario. Dat betekent dat er
geen conversieperiode is. Alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer gaan per 1
januari 2021 over op de nieuwe standaard. De release wordt op maandag 4 januari
in gebruik genomen.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar
iWlz 2.2? Neem dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team iStandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen

Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2

3 / 18

1

Doel

Het doel van dit document is een succesvolle migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 te
bewerkstelligen. Hiervoor zijn stappen voor het uitfaseren van het berichtenverkeer
beschreven die de ketenpartijen moeten uitvoeren in de genoemde perioden.
Bij de migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 gaat het om het uitfaseren en weer
opstarten van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. De migratieperiode
start op woensdag 30 december 2020 met het uitfaseren van het berichtenverkeer
iWlz 2.1 en moet zijn afgerond op zondag 3 januari 2021 om 24.00 uur. Op
maandag 4 januari 2021 start het berichtenverkeer iWlz 2.2.
Fasen van de migratie
De migratie is in fasen opgedeeld:
•
•

Afsluiting betreft de gecontroleerde beëindiging van het iWlz 2.1
berichtenverkeer.
Transitie betreft de aanpassing (bijv. d.m.v. een software-upgrade) van
productiesystemen van ketenpartners om van de oude op de nieuwe versie
van de standaarden over te gaan. Gedurende deze periode is er geen iWlzberichtenverkeer mogelijk.

Na de afsluiting en de transitie start de fase Ingebruikname en nazorg
•
Ingebruikname en nazorg betreft de periode die begint op het moment
dat de berichtenuitwisseling volgens de standaard iWlz 2.2 van start gaat.
Planning en timing
De fase Afsluiting begint op woensdag 30 december om 09.00 uur en moet op
dezelfde dag om 18.00 uur gereed zijn. De fase Transitie start op woensdag 30
december om 18.00 uur en moet uiterlijk op zondag 3 januari 2021 om 24.00 uur
gereed zijn.
Vanaf 1 januari 2021 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de
standaard iWlz 2.2. Vanwege Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) en het aansluitende
weekend, gaat het berichtenverkeer van start op maandag 4 januari 2021.
Op dat moment is de transitiefase afgelopen en begint de fase Ingebruikname en
nazorg.
Conversiemogelijkheid
Bij de implementatie van iWlz 2.2 wordt geen rekening gehouden met een
uitloopperiode waarin ketenpartijen berichten kunnen converteren. Dit betekent dat
alle gebruikers van het iWlz-berichtenverkeer uiterlijk op zondag 3 januari 2021 om
24.00 uur de nieuwe release iWlz 2.2 op hun productieomgeving succesvol
geïnstalleerd moeten hebben.
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Uitgangspunten

2.1

Verantwoordelijkheden

De landelijke migratie van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 vindt plaats onder regie van
Zorginstituut Nederland. Zorgkantoren hebben de regie over de migratie in de regio.
Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden alleen die problemen bij het
Zorginstituut waarbij de actiehouder niet kan voldoen aan de (in hoofdstuk 1)
genoemde fasering:
Afsluiting iWlz 2.1
Transitie (bijv. software-upgrade)
Ingebruikname iWlz 2.2
Zorgaanbieders melden hun problemen rondom de migratie naar iWlz 2.2 bij het
zorgkantoor.
De actiehouder moet de in hoofdstuk 1 genoemde datums en tijden interpreteren
als uiterlijke tijden. Het is toegestaan dat de actiehouder, in overleg met regionale
ketenpartners, een planning aanhoudt waarbij acties vervroegd worden, mits deze
planning valt binnen de afgesproken datumgrenzen. Vervroegde ingebruikname van
iWlz 2.2 is niet toegestaan.
2.2

Randvoorwaarden

Zorginstituut Nederland heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. Ketenpartijen
moeten voldoen aan deze randvoorwaarden. Ketenpartijen worden bovendien
geacht de gevraagde informatie aan het Zorginstituut te verstrekken en zich,
conform geplande datums, te verantwoorden over de randvoorwaarden.
Alleen op die wijze kan Zorginstituut Nederland de regie voeren over de landelijke
overgang naar iWlz 2.2. Bij de randvoorwaarden gebruiken we zowel de term
concessiehouder als zorgkantoor, het gaat echter altijd om het niveau van de
concessiehouder.
2.3

Go/No go

Als een bepaalde ketenpartij niet in staat is om aan de randvoorwaarden zoals in
hoofdstuk 3 omschreven te voldoen, dan moet die partij in overleg met Zorginstituut
Nederland tijdelijk noodmaatregelen treffen. De noodmaatregelen van een
individuele partij zullen de landelijke invoering echter niet tegenhouden.
De invoering van iWlz 2.2 per 1 januari 2021 gaat door tenzij de Stuurgroep iWlz op
1 december 2020 op basis van de resultaten van de landelijke ketentest besluit om
invoering van de release per 1 januari 2021 uit te stellen. Zie Landelijk
ketentestplan iWlz 2.2.
2.4

Escalatie

Wanneer bepaalde migratiestappen niet succesvol binnen de aangegeven tijdperiode
kunnen worden afgerond, meldt de actiehouder dit direct per e-mail –
info@istandaarden.nl – aan Zorginstituut Nederland. In overleg met het
Zorginstituut worden dan tijdelijke noodmaatregelen getroffen. In dat geval zoekt
Zorginstituut Nederland samen met de betrokken partij naar een oplossing. Hierbij
is het uitgangspunt dat de veroorzaker het probleem oplost.
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3

Randvoorwaarden

3.1 Zorginstituut Nederland (ZIN)
Nr.
3.1.1

Randvoorwaarde
ZIN heeft alle modules en services van het iStandaarden-portaal
beschikbaar gesteld. De modules zijn getest en voldoen aan de gestelde
eisen. In de testperiode gemelde bevindingen/incidenten zijn opgelost. Het
betreft de volgende modules en uiterlijke opleverdata:
Validatiemodule:
1 augustus 2020
Decentrale Validatieservice:
1 augustus 2020
Testvoorziening iStandaarden: 1 oktober 2020

3.1.2

ZIN heeft een centraal coördinatiepunt ingericht voor de migratieperiode.

3.2 CIZ
Nr.
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Randvoorwaarde
Het CIZ heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar
aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CIZ deze
issues uiterlijk op 30 november 2020 bij ZIN.
Het CIZ slaat in de periode dat er geen IO31-berichten uitgewisseld kunnen
worden de genomen indicatiebesluiten op en verstuurt deze als iWlz 2.2indicatiebesluiten na het operationeel worden van iWlz 2.2.
Het CIZ heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 4 januari 2021
iWlz 2.2-berichten kan versturen en ontvangen.

3.3 Zorgkantoor
Nr.
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

Randvoorwaarde
Het zorgkantoor heeft een test met het CIZ uitgevoerd. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 30 november 2020 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test met het CAK uitgevoerd. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 30 november 2020 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test uitgevoerd met een aantal zorgaanbieders,
met minimaal twee verschillende softwarepakketten. Als naar aanleiding
daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze
issues uiterlijk op 30 november 2020 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft een test uitgevoerd met minimaal één zorgkantoor
van iedere concessiehouder. Als naar aanleiding daarvan nog onopgeloste
issues bestaan, meldt het zorgkantoor deze issues uiterlijk op 30 november
2020 bij ZIN.
Het zorgkantoor heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 4
januari 2021 iWlz 2.2-berichten kan versturen en ontvangen.

3.4 Zorgaanbieder
Nr.
3.4.1

Randvoorwaarde
Zorgaanbieders hebben hun systemen zo ingericht en getest dat zij op 4
januari 2021 iWlz 2.2-berichten kunnen versturen en ontvangen.
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3.5 CAK
Nr.
3.5.1
3.5.2

Randvoorwaarde
Het CAK heeft een test met alle zorgkantoren uitgevoerd. Als naar
aanleiding daarvan nog onopgeloste issues bestaan, meldt het CAK deze
issues uiterlijk op 30 november 2020 bij ZIN.
Het CAK heeft de systemen zo ingericht en getest dat zij op 4 januari 2021
iWlz 2.2-berichten kan versturen en ontvangen.

3.6 VECOZO
Nr.
3.6.1
3.6.2

Randvoorwaarde
VECOZO monitort op 30 december 2020 van 09.00 tot 17.00 uur het
berichtenverkeer nauwkeurig.
VECOZO heeft de systemen zo ingericht en getest dat deze op 4 januari
2021 iWlz 2.2-berichten ondersteunen.
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Afsluiting gebruik iWlz 2.1

In de fase Afsluiting gebruik iWlz 2.1 moet de beëindiging van het berichtenverkeer
iWlz 2.1 op een geordende wijze plaatsvinden. In de eindstatus van deze fase:
•
staan er geen ‘nog te versturen’ berichten iWlz 2.1 meer in systemen;
•
zijn alle iWlz 2.1-berichten ingelezen in systemen;
•
zijn alle retourberichten verzonden.

4.1 Tijdschema
Het berichtenverkeer iWlz 2.1 eindigt op woensdag 30 december 2020. In het
tijdschema is voor alle berichttypen een eindtijd opgenomen. Het is niet toegestaan
om na de eindtijd van een bericht nog berichten van het betreffende type te
versturen.
Zo mogen bijvoorbeeld zorgaanbieders op woensdag 30 december vanaf 14.00 uur
geen AW35- en AW39-berichten meer aanbieden bij VECOZO om te versturen naar
het zorgkantoor en mogen zorgkantoren vanaf 16.00 uur geen berichten meer
versturen naar het CAK. Berichten die na de eindtijd bij VECOZO of bij het CAK
worden aangeleverd, worden geweigerd.
Het verdient aanbeveling om de aanmaak van berichten waarvan de eindtijd is
verstreken te blokkeren en om de ontvangen berichten tijdig in te lezen.
Retourberichten
Op retourberichten die fouten bevatten wordt na de eindtijd van het bijbehorende
heenbericht niet meer gereageerd met een gecorrigeerd bericht in iWlz 2.1-formaat.
Na de migratieperiode stuurt de partij die het retourbericht heeft ontvangen, een
gecorrigeerd heen bericht in iWlz 2.2-formaat.
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Nr.

Omschrijving

Wanneer
(datum)
30 dec

Wanneer
(tijd)
9.15 uur

Actiehouder
CIZ

4.1.1

Alle beschikbare IO31-berichten zijn
verstuurd.

4.1.2

Alle beschikbare ZK31-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

9.15 uur

Zorgkantoor

4.1.3

Op alle IO31-berichten zijn IO32-berichten
verzonden.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.4

Op alle ZK31-berichten zijn ZK32berichten verzonden.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.5

Alle ZK33-berichten zijn verstuurd.

30 dec

10.00 uur

Zorgkantoor

4.1.6

Op alle ZK33-berichten zijn ZK34berichten verzonden.

30 dec

11.00 uur

Zorgkantoor

4.1.7

Alle AW33-berichten zijn verstuurd.

30 dec

11.00 uur

Zorgkantoor

4.1.8

Op alle AW33-berichten zijn AW34berichten verzonden.

30 dec

13.00 uur

Zorgaanbieder

4.1.9

Alle AW35- en AW39-berichten zijn (voor
zover mogelijk) verstuurd.

30 dec

14.00 uur

Zorgaanbieder

4.1.10

Op alle AW35- en AW39-berichten zijn
AW36- en AW310-berichten verzonden.

30 dec

15.00 uur

Zorgkantoor

4.1.11

Alle ZK35- en ZK39-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

15.00 uur

Zorgkantoor

4.1.12

Op alle ZK35- en ZK39-berichten zijn
ZK36- en ZK310-berichten verzonden.

30 dec

16.00 uur

Zorgkantoor

4.1.13

Alle CA317- en CA319-berichten zijn
verstuurd.

30 dec

16.00 uur

Zorgkantoor

4.1.14

Einde monitoring berichtenverkeer door
VECOZO.

30 dec

17.00 uur

VECOZO

4.1.15

Op alle CA317- en CA319-berichten zijn
CA318- en CA320-berichten verzonden.

30 dec

18.00 uur

CAK
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Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van woensdag 30 december 2020 18.00 uur
tot zondag 3 januari 2021 24.00 uur. Gedurende deze periode is geen
berichtenverkeer mogelijk. Het CIZ, de zorgkantoren, het CAK en VECOZO melden
via info@istandaarden.nl wanneer hun systemen klaar staan voor iWlz 2.2.
Zorgaanbieders die hun systemen niet op tijd gereed hebben voor gebruik melden
dit bij hun zorgkantoor.
Nr.

Omschrijving

5.1.1

CIZ-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.2
Zorgkantoorsystemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.2
Zorgaanbiedersystemen
staan geconfigureerd voor
gebruik iWlz 2.2
CAK-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.2
VECOZO-systemen staan
geconfigureerd voor gebruik
iWlz 2.2

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

Wanneer
(datum)
3 januari

Wanneer
(tijd)
24.00 uur

Actie
houder
CIZ

3 januari

24.00 uur

Zorgkantoor

3 januari

24.00 uur

Zorgaanbieder

3 januari

24.00 uur

CAK

3 januari

24.00 uur

VECOZO
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6

Ingebruikname en nazorg iWlz 2.2

6.1

Ingebruikname

Vanaf 1 januari 2021 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de
standaard iWlz 2.2. Vanwege Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) en het aansluitende
weekend, gaat het berichtenverkeer van start op maandag 4 januari 2021.
Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van
de iWlz 2.2-berichten dienen te handelen volgens de eigen regionale
fallbackprocedures.
Zorginstituut Nederland verzorgt de landelijke communicatie omtrent de status van
de migratie.
6.2

Nazorg

Zorginstituut Nederland heeft tijdens de migratie en de eerste dagen na de migratie
nauw contact met de ketenpartijen om de ingebruikname goed te kunnen volgen en
eventuele problemen te signaleren.
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7

iWlz-onderwerpen die een rol spelen bij het berichtenverkeer
na de migratie naar iWlz 2.2

7.1

Nieuwe leveringsstatussen en classificaties

In iWlz 2.2 zijn wijzigingen doorgevoerd in de leveringsstatussen. Het aantal
leveringsstatussen is uitgebreid. Daarnaast is aan de leveringsstatus een
classificatie toegevoegd.
De tabel Overzicht leveringsstatussen en classificaties, die is opgenomen aan
het eind van deze paragraaf, geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.
Zorgaanbieders
Met ingang van 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders in de MUT de leveringsstatus
en classificatie vullen volgens de regels van iWlz 2.2. In de MAZ is vanaf 1 januari
2021 uitsluitend nog de leveringsstatus In zorg toegestaan.
Om ervoor te zorgen dat het zorgkantoor en de zorgaanbieder zo spoedig mogelijk
na de invoering van iWlz 2.2 over dezelfde, actuele wachtlijstinformatie beschikken,
is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder, voor alle cliënten die op de wachtlijst
staan, de actuele leveringsstatus en classificatie via de MUT aan het zorgkantoor
doorgeeft. Dit is van belang voor een goede en snelle bemiddeling van de cliënt naar
passende zorg.
Om extra administratieve lasten bij aanbieders zoveel mogelijk te voorkomen wordt
voor het aanleveren van de actuele leveringsstatus en classificatie uitgegaan van de
gebruikelijke contactmomenten (bij wijziging van de situatie van de cliënt of van
tevoren gepland) die de aanbieder heeft met de cliënt.
Daarnaast zal in de tussentijd een deel van de cliënten in zorg gemeld worden en zal
voor een deel van de cliënten een MUT met actuele gegevens verstuurd worden als
reactie op een nieuwe zorgtoewijzing.
Om ervoor te zorgen dat de leveringsstatussen en classificaties voor alle cliënten op
de wachtlijst binnen een redelijke termijn up-to-date zijn, wordt per leveringsstatus
een einddatum gehanteerd. Vóór deze datum moeten de zorgaanbieders voor al hun
cliënten met de betreffende leveringsstatus een MUT met de actuele leveringsstatus
en classificatie naar het zorgkantoor gestuurd hebben.
Zorgaanbieders mogen vanzelfsprekend al eerder de nieuwe leveringsstatus en
classificatie aanleveren bij het zorgkantoor. Dit bevordert dat de actuele
wachtlijstgegevens eerder voor alle partijen inzichtelijk zijn.
Leveringsstatus op 31-12-2020
1
2
3

Actief wachtend
Niet actief wachtend / Wacht op
voorkeur
Niet wachtend / Wacht uit voorzorg

Einddatum aanlevering actuele
leveringsstatus en classificatie
1 april 2021
15 mei 2021
1 juli 2021

N.B. het is na 1 januari 2021 voor zorgaanbieders niet meer mogelijk om in de MUT
de leveringsstatus Actief wachtend te gebruiken.
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Zorgkantoren
Met ingang van 1 januari 2021 moeten zorgkantoren in de AW317 en in de ZKberichten de leveringsstatus en classificatie vullen volgens de regels van iWlz 2.2.
Doordat de classificaties pas na verloop van tijd via de MUT door de zorgaanbieders
aangeleverd zullen worden, zijn deze aanvankelijk niet bekend bij het zorgkantoor.
Hierdoor ontstaat bij de leveringsstatussen 2 en 3 een technisch probleem bij het
vullen van de AW317 en de ZK-berichten.
Om dit te voorkomen is het volgende afgesproken:
Als de leveringsstatus 2 of 3 is en de classificatie is nog niet via de MUT bij het
zorgkantoor aangeleverd, dan gebruikt het zorgkantoor de waarde ‘19’ (Geen
aanvullende wens(en)) als initiële waarde voor de classificatie. Dit is uitsluitend van
toepassing voor de AW317 en de ZK-berichten.
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Overzicht leveringsstatussen en classificaties
Leveringsstatus
iWlz 2.1
Actief wachtend
Niet actief
wachtend

Code
LS
1
2

Leveringsstatus
iWlz 2.2
Wacht op
voorkeur

Code
class.
13
14

15
16
17
18

Niet wachtend

3

Wacht uit
voorzorg

19
13
14

15
17
18

In zorg
Einde zorgvraag

4
5
6

In zorg
Einde zorgvraag
Urgent plaatsen

19
01
02
03
04
05
06
07
08

7

Actief plaatsen

09
10
11
12
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Classificatie
Specifieke
locatie/woonwens
Specifieke
locatie/gespecialiseerde
zorg
Partneropname
Logeren
Specifieke geografische
redenen
Doorstroom naar
geclusterd wonen VPT
Geen aanvullende wens(en)
Specifieke
locatie/woonwens
Specifieke
locatie/gespecialiseerde
zorg
Partneropname
Specifieke geografische
redenen
Doorstroom naar
geclusterd wonen VPT
Geen aanvullende wens(en)
Geen passend crisisbed
beschikbaar
Doorstroom crisisbed
Doorstroom ziekenhuis
(ZH)
Doorstroom
eerstelijnsverblijf (ELV)
Doorstroom geriatrische
revalidatiezorg (GRZ)
Palliatief terminale zorg
(PTZ)
Art. 28a (WZD)
Rechterlijke machtiging
(RM)
Dreigende crisis (thuis)
Niet passende zorg
(Tijdelijk) andere aanbieder
bespreekbaar
Voorkeuraanbieder leidend
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7.2

Leveringsstatus en classificatie in de MUT

Met ingang van 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders in de MUT naast een
leveringsstatus ook een leveringsstatus classificatie aanleveren (behalve bij In zorg
en Einde zorgvraag). De leveringsstatus Actief wachtend (code 1) is met ingang van
1 januari 2021 niet meer toegestaan in de MUT.
AW39
Verwijderen MUT die in 2020 is aangeleverd

Wanneer een AW39 die in iWlz 2.1 met leveringsstatus Actief wachtend
(code 1) is aangeleverd, na 1 januari 2021 verwijderd moet worden, mag de
aanbieder hiervoor een willekeurige andere leveringsstatus met
(willekeurige) bijpassende classificatie gebruiken.

Wanneer een AW39 die in iWlz 2.1 met leveringsstatus Niet actief wachtend
(code 2) is aangeleverd, na 1 januari 2021 verwijderd moet worden, mag de
aanbieder een (willekeurige) bij de leveringsstatus Wacht op voorkeur
passende classificatie gebruiken.

Wanneer een AW39 die in iWlz 2.1 met leveringsstatus Niet wachtend (code
3) is aangeleverd, na 1 januari 2021 verwijderd moet worden, mag de
aanbieder een (willekeurige) bij de leveringsstatus Wacht uit voorzorg
passende classificatie gebruiken.
Toelichting:
Leveringsstatus en classificatie zijn geen onderdeel van de logische sleutel.
Het vullen van een geldige combinatie van leveringsstatus en classificatie is in
deze situaties uitsluitend van belang om ervoor te zorgen dat het bericht
technisch valide is en heeft hier verder geen betekenis.
ZK39
Verzenden ZK39 op AW39 die in 2020 is verstuurd

Als een zorgkantoor, n.a.v. een AW39 uit 2020 met leveringsstatus Actief
wachtend (code 1), in 2021 een ZK39 moet versturen, vult het zorgkantoor
bij leveringsstatus de waarde ‘7 ‘ (Actief plaatsen) en bij classificatie de
waarde ‘12’ (Voorkeuraanbieder leidend) in.

Als een zorgkantoor, n.a.v. een AW39 uit 2020 met leveringsstatus Niet
actief wachtend (code 2) of Niet wachtend (code 3), in 2021 een ZK39 moet
versturen, vult het zorgkantoor bij classificatie de (initiële) waarde ‘19’
(Geen aanvullende wens(en)) in.
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7.3

Behandeling in de MAZ

Met ingang van 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders in de MAZ aangeven of er
wel of geen sprake is van behandeling. Dit is uitsluitend van toepassing als er
sprake is van Verblijf met Opname Ja. Het element Behandeling is nieuw in iWlz 2.2.
ZK35
Als een zorgkantoor n.a.v. een AW35 uit 2020 in 2021 een ZK35 moet versturen
waarin Behandeling verplicht gevuld moet worden (Verblijf met Opname Ja), vult
het zorgkantoor hier de (default)waarde ‘Nee’ in.
AW35
Als een zorgaanbieder in 2021 een AW35 wil verwijderen (status aanlevering 3)
die in 2020 verstuurd is en waarin Behandeling verplicht gevuld moet worden, is
een defaultwaarde niet van toepassing. De aanbieder mag in dit geval bij
Behandeling zowel Ja als Nee invullen. Het vullen van Behandeling is in deze
situatie uitsluitend van belang om ervoor te zorgen dat het bericht technisch
valide is en heeft hier verder geen betekenis.
N.B. Behandeling is geen onderdeel van de logische sleutel.
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7.4

Wlz-indiceerbaren

Voor de groep Wlz-indiceerbaren die op basis van een indicatie voor ADL-assistentie
in een Fokus-woning verblijven eindigt de overgangsregeling voor zorg buitenshuis
in de vorm van Wlz-functies en klassen op 31 december 2020. (De toegewezen ADL
blijft wel geldig.)
Het CIZ heeft eerder dit jaar de indicaties voor de betreffende functies verlengd t/m
31-12-2020, waarna de zorgkantoren de zorgtoewijzingen hebben verlengd t/m 3112-2020.
Afsluiten met of zonder berichtenverkeer?
Zorgaanbieders sturen géén mutatiebericht naar het zorgkantoor om het einde van
de zorg te melden (tenzij de zorglevering vóór de einddatum van de zorgtoewijzing
is gestopt).
Zorgkantoren sturen wél een einde-zorg-bericht naar het CAK om te melden dat de
eigen bijdrage gestopt moet worden.
7.5

Beëindiging subsidieregeling Extramurale behandeling

Op 31 december eindigt de subsidieregeling Extramurale behandeling. Het CIZ
stuurt tijdig (eind november / begin december) een nieuwe indicatie naar de
zorgkantoren voor alle cliënten met een indicatie voor Extramurale behandeling
waarvan de einddatum na 31 december 2020 ligt. De indicatie heeft een nieuwe
ingangsdatum en heeft als einddatum 31-12-2020.
Afsluiten met of zonder berichtenverkeer?
Zorgaanbieders sturen géén mutatiebericht naar het zorgkantoor om het einde van
de zorg te melden (tenzij de zorglevering vóór de einddatum van de zorgtoewijzing
is gestopt).
Zorgkantoren sturen géén einde-zorg-bericht naar het CAK. De subsidieregeling is
niet bijdrageplichtig.
7.6

Gemeentelijke herindeling

Vanwege een gemeentelijke herindeling gaan de inwoners van de dorpen Haaren
(postcode 5076) en Biezenmortel (postcode 5074) van VGZ-regio Noord-Oost
Brabant naar VGZ-regio Midden-Brabant.
VGZ regelt de overheveling van de betreffende cliënten. Het Zorginstituut past de
regiotabel aan zodat het CIZ per 1 januari 2021 de indicaties naar de juiste
zorgkantoorregio kan sturen.

7.7

VECOZO, berichtenservice V3

Met ingang van 1 januari 2021 sluit het Wlz-berichtenverkeer aan op de generieke
Berichtenservice van VECOZO. De overgang naar de Berichtenservice vindt plaats
via een big bang-scenario. Betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd en worden
door VECOZO op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
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