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Inleiding
De publicatie van de conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 bestaat uit deze
documentatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Functionele uitwerking iWmo en iJw 2.3
Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iWmo en iJw 2.3
Mutatieoverzicht iWmo 2.3 en iJw 2.3 t.o.v. iWmo 2.2 en iJw 2.2
Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3 en iJw 2.3)
XSD's
Codelijsten
Regelrapport
Toelichting bij de ontwikkeling van de conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3

Deze documenten vormen een samenhangend geheel dat de specificatie van de
release 2.3 beschrijft, met inbegrip van de achtergronden, overwegingen en
gemaakte keuzes.
De toelichting die voor u ligt bevat een aantal opmerkingen die van pas komen bij de
review van de conceptspecificaties.
Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over dit document? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen
Versiebeheer
Versie
1.0

Datum
5 juni 2018

Toelichting
Bij publicatie conceptspecificaties
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1 Outputgerichte uitvoeringsvariant beter ondersteunen in
Declareren/Factureren RFC: iWJ-RFC-2018-03B
De in deze RFC beschreven wijziging is door de functionele referentiegroep als
‘urgent’ beoordeeld, maar tegelijkertijd is de impact volgens de technische
referentiegroep zeer hoog.
Het Zorginstituut heeft vooralsnog deze wijziging uitgewerkt in conceptspecificaties
om alle ketenpartijen gelegenheid te geven kennis te nemen van deze uitwerking. Op
basis van de reacties in de reviewperiode wordt definitief besloten om deze wijziging
op te nemen in de definitieve specificaties.
Hieronder geven wij een korte inhoudelijke motivatie om deze wijziging uit te werken
naar conceptspecificaties.
1.1 Aanleiding en probleemstelling

Bij de outputgerichte uitvoeringsvariant wordt de omvang van de te leveren zorg
door de gemeente toegewezen in stuks of in euro’s. In de berichtdefinities is echter
niet eenduidig vastgesteld hoe de geleverde zorg vervolgens gedeclareerd moet
worden door de aanbieder. Vooral het declareren in euro’s wordt momenteel niet
goed door de berichten ondersteund.
Dit zorgt voor onduidelijkheid, verschillende werkwijzen en daardoor veel fouten en
hogere administratieve lasten. Denk hierbij ook aan de vele kleine zelfstandigen die
de berichten handmatig moeten vullen. Het veld vraagt om een eenduidige en
duidelijke werkwijze die met de berichtstandaarden wordt ondersteund.
1.2 Analyse

De declaratie-/factuurberichten iWmo/iJw zijn gebaseerd op de declaratieberichten
van de Wlz. In de Wlz kent men echter geen outputgerichte bekostiging en bij het
introduceren van deze variant voor iWmo en iJw is gekozen om dit te doen met
minimale aanpassingen van het declaratie-/factuurbericht. Dit om extra
administratieve lasten voor aanbieders die werken in meerdere domeinen te
voorkomen
De praktijk wijst echter uit dat de standaard nu niet voldoende aansluit bij de
outputgerichte werkwijze. Zo moet nu altijd een aantal uitgevoerde producten
worden ingevuld, terwijl dit niet altijd aanwezig is. Ook wijken de eenheden in de
toewijzing en de declaratie/factuur nu van elkaar af indien een bedrag moet worden
gedeclareerd. De eenheid ‘Euro’s’ komt nu namelijk niet voor als eenheid in de
declaratie/factuur.
De betekenis en de bedoeling van de huidige berichtelementen sluit dus niet goed
aan bij het gewenste gebruik. In het veld zijn hierdoor verschillende werkwijzen
ontstaan die dit proberen op te lossen. Doordat dit nu op verschillende manieren
gebeurt, levert dit in de praktijk veel vragen en problemen op.
Om er structureel voor te zorgen dat de declaratie beter aansluit op de toewijzing en
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een eenduidige vulling te garanderen, wordt voorgesteld om de standaard hierop aan
te passen.
1.3 Voorstel

Het voorstel is om deze wijzigingen door te voeren in het declaratie-/factuurbericht,
inclusief het bijbehorende retourbericht:
1. Het berichtelement UitgevoerdeProductAantal wordt vervangen door een
berichtelement GeleverdVolume. Dit element heeft hetzelfde format als het
element Volume uit de toewijzing en kan een waarde voor alle eenheden bevatten
die in de toewijzing voorkomen, zoals: stuks, minuten, uren, euro’s etc.
2. Het berichtelement ZorgperiodeTijdseenheid wordt vervangen door een
berichtelement Eenheid. Dit element heeft hetzelfde format als het element
Eenheid uit de toewijzing, inclusief de bijbehorende codelijst. Daarbij zijn
constraints toegevoegd die het gebruik van de eenheid ‘Week (21)’ en ‘Benodigde
tijdsduur of tijdsonafhankelijk (81)’ in de toewijzing beperken (CS330 en CS331).
3. Controles (bijvoorbeeld beschreven in Technische Regels) worden aangepast,
zodat op het juiste volume wordt gecontroleerd. Momenteel controleren deze
regels alleen op aantallen (stuks, minuten, uren etc.) en vergelijken het
gedeclareerde/gefactureerde aantal dan alleen met het toegewezen aantal. Door
de aanpassingen is het mogelijk om bij de outputgerichte uitvoeringsvariant en
een toewijzing in euro’s te controleren of het gedeclareerde/gefactureerde bedrag
binnen het toegewezen bedrag valt.
Doorvoeren van deze wijzigingen maakt het voor gemeenten en aanbieders
makkelijker en eenduidiger om vast te stellen hoe de declaratie- of factuur gevuld
moet worden. Dit zorgt voor meer uniformiteit in werkwijzen en minder
administratieve lasten.
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2 Regieberichten bij aspecifieke toewijzing RFC: iWJ-RFC-2018103
Tijdens de bespreking van deze RFC is mogelijk de indruk gewekt dat, indien
gekozen wordt voor het gebruik van regieberichten, op een aspecifieke toewijzing
zowel een specifiek als een aspecifiek startbericht zou kunnen volgen. Het zowel
specifiek als aspecifiek kunnen starten en stoppen is op dit moment in iWmo 2.2 en
iJw 2.2 echter al toegestaan (IV025, OP270, Casus 11: Aspecifieke
inspanningsgerichte toewijzing).
De RFC die nu is ingebracht bij de referentiegroepen heeft juist de bedoeling om
deze vrije keuze in te perken door voor te schrijven dat bij een aspecifieke toewijzing
alleen een aspecifieke start en stop kan volgen (indien gebruik wordt gemaakt van
regieberichten). Het gebruik van specifieke start- en stopberichten bij een
aspecifieke toewijzing wordt door deze wijziging in release 2.3 niet meer mogelijk.
Met deze aanpassing wordt meer eenduidigheid bewerkstelligd in het gebruik van
regieberichten bij aspecifieke toewijzing. Bovendien past het werken met alleen
aspecifieke regieberichten bij het bedoelde gebruik van aspecifieke toewijzing (als
gemeente de zorgprofessional de ruimte te geven om passende zorg en/of
ondersteuning voor de cliënt te kiezen).
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3 Relatie release iWmo en iJw 2.3 met de 2.2-tussenrelease (1
oktober 2018)
De conceptspecificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 gaan uit van de specificaties van de
tussenrelease voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 die op 1 oktober geïmplementeerd wordt.
Dit betekent dat de wijzigingen die horen bij de tussenrelease wel zijn verwerkt in de
conceptspecificaties van de release 2.3, maar niet als mutatie zijn opgenomen in het
mutatieoverzicht.
De wijzigingen voor de 2.2-tussenrelease zijn:
Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308
De invulinstructie IV063 die de methode ‘Som over declaratie/factuurperiode’
beschrijft, heeft als doel te zorgen dat per cliënt/product maar één prestatieregel per
declaratie/factuurperiode wordt aangeboden. Op dit moment is de invulinstructie niet
in overeenstemming met de beschreven technische controles die aangeven dat de
declaratie/factuurperiode wél binnen de toegewezen periode moet vallen.
Oplossing
De invulinstructie wordt aangepast zodat deze in lijn is met de beschreven
technische controles, die aangeven dat de declaratie/factuurperiode moet vallen
binnen de toegewezen periode.
ToewijzingNummer optioneel maken voor oude toewijzingen
In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd dat
‘ToewijzingNummer’ in het toewijzingbericht (WMO301 en JW301) verplicht gevuld
moet worden. Door deze verplichting is het echter niet meer mogelijk om een
toewijzing in te trekken die verzonden is vóór de invoer van ‘ToewijzingNummer’.
Oplossing
‘ToewijzingNummer’ in WMO301 en JW301 wordt conditioneel verplicht gesteld.
Pattern op HuisnummerToevoeging versoepelen
In de 2.2-release van iWmo en iJw is een wijziging doorgevoerd op het element
HuisnummerToevoeging, dat onderdeel is van het samengestelde datatype
CDT_Adres. Er is een pattern toegevoegd op dit element om te voorkomen dat het
element spaties kan bevatten. Het toegepaste pattern is echter te stringent,
waardoor bepaalde gegevens over de huisnummertoevoeging niet overgenomen
kunnen worden uit de Basisregistratie Personen (BRP).
Oplossing
Het pattern dat afdwingt dat ‘HuisnummerToevoeging’ gevuld wordt met hoofdletters
en cijfers wordt verwijderd van het datatype LDT_HuisnummerToevoeging in de
basisschema’s van iWmo en iJw. Het pattern dat afdwingt dat het element niet leeg
meegestuurd mag worden, blijft bestaan.
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De definitieve specificaties voor de tussenrelease worden uiterlijk 1 juli 2018
gepubliceerd. Dan wordt ook het mutatieoverzicht van de tussenrelease ten opzichte
van de 2.2-releases gepubliceerd.
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