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1
Opening en mededelingen
Annemiek heet iedereen welkom en benoemt dat de implementatie XML 2.1
succesvol is verlopen, daarom is er een traktatie bij de koffie. Vandaag is de laatste
softwareleveranciersbijeenkomst voor de zomervakantieperiode.
Tijdens de bijeenkomst wordt de presentatie Overleg softwareleveranciersoverleg 27
juni 2017 als leidraad gebruikt.

2
Ingebruikname release iWmo 2.1 en iJw 2.1
Hoe is de ingebruikname van de releases verlopen bij:
Zorginstituut Nederland
Wouter Franke geeft een terugblik op de situatie bij Zorginstituut Nederland rondom
de overgang (zie presentatie).
VECOZO
• VECOZO toont de stand van zaken tijdens en na de XML-overgang (zie
presentatie). Het probleem van de zip-file aanlevering wordt verholpen (juli 2017).
Hierover communiceert VECOZO met de portaalgebruikers.
Vragen:
- Kunnen we de berichten ook zonder zip downloaden?
- Kunnen we een bevestigingsbericht krijgen als een bericht is afgeleverd?
Verzoeken graag per mail aan Frank Ooms: frank.ooms@vecozo.nl.
Opmerkingen:
- De specificaties waren over het algemeen duidelijk;
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- De communicatie over de impact van nieuwe VSP had beter gekund;
- Handig als in het foutbericht expliciet staat dat het een foutbericht is;
- Fijn dat snel duidelijkheid was over verband AGB-code en rol.
Inlichtingenbureau (IB)

Paul de Koning doet verslag van de xml-overgang en de ervaringen bij het IB.
Vooral bij de gemeenten en softwareleveranciers die hebben getest in de KTO,
verliep alles voorspoedig. De Servicedesk van het IB kon met een normale bezetting
alle vragen aan.
In het begin waren er wachtrijen bij het webportaal. Dit is gecorrigeerd. Ook zijn in
het webportaal de berichten die via de webservice lopen inzichtelijk gemaakt.
Een extra uitdaging was de aanlevering van de gemeente Amsterdam met 20.000
berichten in de eerste paar dagen. Ook die zijn naar tevredenheid verwerkt
Het IB werkt daarnaast aan een ‘Berichtenmonitor GGK’. Dat is een dashboard
waarop gebruikers en beheerders van gemeenten het berichtenverkeer kunnen
volgen. In het volgende leveranciersoverleg laat het Inlichtingenbureau een
voorproefje zien.
Ervaringen met de ketentestomgeving (KTO)
• Over het algemeen wordt de KTO zeer goed ervaren;
• Aansluiten op KTO is echter wel ingewikkeld. Veel papierwerk en rompslomp.
Leveranciers vragen zich af of dit nodig is, aangezien KTO onderdeel is van de OTAP.
Het Inlichtingenbureau geeft aan dat dit eenmalig is. Eenmaal aangesloten is ook
aangesloten voor de toekomst. VECOZO overlegt met juristen over mogelijkheden
om de administratie te verminderen.
Oproep aan leveranciers die nog niet op de KTO zijn aangesloten: meld je aan!
Nedap vraagt waarom er een einddatum zit op de KTO? ISD Regie: ‘Die omgeving
gebruiken we ook voor iPgb bijvoorbeeld. We laten het weten wanneer de KTO sluit.
De KTO zal bij volgende releases (iWmo en iJw 2.2) eerder opengaan.’
Simac vraagt of er ook een KTO kan komen voor iWlz? Zorginstituut Nederland: ‘Dat
moeten we overleggen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), want zij zijn de
beheerder van de infrastructuur in de iWlz-keten. De leveranciers kunnen daarin een
bijdrage leveren door jullie enthousiasme voor KTO via het OIZ kenbaar te maken
bij ZN.’
Terugblik vanuit softwareleveranciers
Digikoppelingen
Leveranciers zien graag een lijstje met alle verschillende digikoppelingen die er zijn.
• ISD Regie betrekt leveranciers van digikoppelingen meer bij de keten. Zij worden
ook meegenomen in de leveranciersupdate en uitgenodigd voor het
leveranciersoverleg. De mogelijkheden voor een overzicht worden verkend.
AGB
Delphi vraagt waarom de combinaties AGB-code + rol nodig is? Graag meer inzicht
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in de diverse AGB-codes en de bijbehorende rollen. Is er een ultieme bron waarin
we de rollen (onderneming, vestiging, zorgverlener) kunnen inzien? AGB-register is
niet volledig. Het lijkt alsof deze informatie nu achter een inlog zit en niet iedereen
heeft een account.
ISD Regie: ‘De combinatie van AGB-code + rol is nodig om de AGB-code uniek te
maken. Er bestaat een beperkt aantal AGB-codes die over verschillende rollen
(zorgpartij-types) hetzelfde zijn. We gaan bekijken welke mogelijkheden hiervoor
zijn. Via agbcode.nl kun je per AGB-code zien welk type zorgpartij erbij hoort:
onderneming, vestiging, zorgverlener.’
Lege elementen
Hoe gaan we om met lege XML-tags?
• Voor iWmo en iJw 2.1 volgt hierover communicatie via istandaarden.nl. Vanaf
iWmo en iJw 2.2 is de XSD-controle hierop strenger, waardoor lege XML-tags niet
meer zullen worden geaccepteerd.
Groene Vink
eCare merkt op: ‘De Groene Vink test niet altijd de retourberichten. Die zouden wij
ook graag willen testen.’
Zorginstituut Nederland houdt hier rekening mee in de nieuwe versie van de Groene
Vink-module.
Bestanden .dat en .xml
Gemeenten leveren .xml-bestanden aan, maar die veranderen in de keten naar .dat.
In de keten blijkt hier een onduidelijkheid te zitten. Inmiddels is dit uitgezocht en
vindt een aanpassing plaats. Alle berichten uitgezonderd de JW321 en JW322
worden als .xml aangeleverd
Reactie Inlichtingbureau: ‘Deze fout wordt in week 27 verholpen. Vanaf dat moment
zullen alle .dat-berichten worden weergegeven als .xml.’
Standaarden en informatie
Delphi: ‘Standaarden en documentatie is momenteel te vinden op allerlei plekken.
Bij Vektis, VECOZO, het Zorginstituut. Dat blijft hinderlijk voor onze
werkzaamheden. De 2-wekelijkse nieuwsbrief is heel prettig.’
• ISD Regie: ‘Op de site van VNG/KING wordt gewerkt aan een landingspagina van
waaruit alle info over iWmo/iJw kan worden gevonden. Op onze site staat een
pagina met links naar alle documentatie: http://i-sociaaldomein.nl/overstap-iwmoijw-21-xml.
Nieuw VSP VECOZO
Bij de overgang naar 2.1 bleek toch veel investering nodig om aan te sluiten op
nieuwe VSP. Komt dit nieuwe VSP er ook in iWlz?
ISD Regie: ‘Dit wordt nagevraagd bij VECOZO, berichtgeving volgt.’
Overgang naar 2.1 nu
Robin Bertus presenteert de cijfers van actieve gemeenten en het aantal heen- en
retourberichten rond 12 juni 2017. Ook vat hij alle openstaande issues samen. Zie
de presentatie.
De definitie van ‘actieve gemeente’ is: een gemeente die minimaal één bericht heeft
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verstuurd.
CORV
Er is een nieuwe productgroep gestart, het eerste overleg is geweest. In de
komende maanden worden softwareleveranciers uitgenodigd voor overleg. Ergens
2018 volgt de nieuwe release van CORV.
iPgb
De separate pgb-overleggen zijn ten einde. Voortaan sluit deze groep ook aan bij dit
softwareleveranciersoverleg.
CBS
Het nieuwe aanleverprotocol is verstuurd en de nieuwe aanleveringen starten weer
in augustus. Met vijf gemeenten wordt een pilot gedaan. De aanlevering aan het
CBS gaat plaatsvinden via het GGK in plaats van rechtstreeks aan het CBS.
Softwareleveranciers hebben de vijf gemeenten in beeld gebracht. Het IB benadert
en begeleidt ze voor de aansluiting.
Leerpunten uit de XML 2.1-release
• De wijze waarop er moet worden omgegaan met wijzigingen in specificaties nadat
de definitieve specificatie zijn gepubliceerd;
• Inzet van de KTO;
• Inzet van andere communicatievormen.
3
Mededelingen release iWmo 2.1 en iJw 2.1
• Uniciteit Toewijzingnummer
• XSLT voor CD046
• Binnengekomen meldingen opstarten berichtenverkeer
Wouter Franke presenteert namens Zorginstituut Nederland twee actualiteiten
voor iWmo en iJw 2.1. De XSLT van CD046 bleek onterecht te koppelen aan het
Startbericht. Daarom is er voor CD046 een nieuwe XSLT gepubliceerd op 8 juni
2017.
4
iWlz 2.0-release, stand van zaken
De implementatiestrategie voor iWlz 2.0 wordt binnenkort bekendgemaakt.
Simac vraagt: ‘In de conceptspecificaties kon ik geen informatie vinden over BG
groep. Is daarover al een besluit gevallen?’
In de definitieve specificaties, publicatie op maandag 3 juli, staat dit besluit
helder beschreven.
5
iWmo 2.2- en iJw 2.2-release, stand van zaken
• Bevindingen conceptspecificaties
• Implementatie nieuwe releases
De reviewperiode is van groot belang. Tussen conceptspecificaties (1 juni 2017)
en definitieve specificaties (3 juli 2017) worden partijen gevraagd om de specificaties te beoordelen en
bevindingen te melden. Bij de definitieve publicatie zijn alle bevindingen,
inclusief analyse en conclusie, opgenomen in het bevindingenoverzicht. Tot 1
september 2017 is het mogelijk om bevindingen, voornamelijk op basis van XML,
te blijven doen. Dit kan via info@istandaarden.nl.
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Uitfasering DBC-systematiek
Corine Bos (Zorginstituut Nederland) vertelt over het protocol berichtenverkeer
DBC-systematiek, zie presentatie.
Het blijkt dat code 10 na overleg met de NZa, code 40 en 50 is geworden. Deze
codes worden gebruikt als afsluitreden in het laatste JW321-bericht waarmee jeugdggz in DBC’s wordt gedeclareerd.
- Afsluitreden 40 (basis-ggz)
‘Afsluiten vanwege beëindiging JW321 berichtenverkeer’
- Afsluitreden 50 (specialistische-ggz)
‘Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz’
Horlings en Eerbeek merkt op dat deze nieuwe codes niet in de specificaties van
Vektis zijn opgenomen.
• De VNG en Zorginstituut Nederland overleggen met Vektis de beste oplossing in
de codelijst ‘AFSLUITREDEN’.
Coby Peeters (VNG) gaat in op de handreiking inspanningsgericht jeugd-ggz, zie
presentatie.
De handreiking lijkt niet naadloos te kunnen passen in de uitvoeringsvarianten en
daarmee het berichtenverkeer (iJw). Dit gaat vooral over tijdsregistratieregels
en groepsregistratieregels.
De VNG komt in de komende weken met een verklaring waarom er in de handreiking
voor inspanningsgericht jeugd-ggz bewust, om beleidsmatige redenen, op sommige
vlakken wordt afgeweken van de uitvoeringsvarianten.
Naar aanleiding van de presentatie is vooral de constatering dat het
verschil tussen jeugd-ggz en reguliere ggz onduidelijk is in het veld. Mede
daardoor ontstaat de zorg dat de voorgestelde productcodes die zijn bedoeld voor
inspanningsgerichte jeugd-ggz, ook worden gebruikt voor reguliere jeugdhulp.
Het verzoek is om eventuele opmerkingen of reactie te mailen naar Coby Peeters:
coby.peeters@VNGvng.nl.
7
Diversen
Het volgende softwareleveranciersoverleg vindt op een ander moment plaats dan
op de agenda staat, namelijk op woensdag 6 september bij Zorginstituut
Nederland, Eekholt 4, Diemen in plaats van dinsdag 12 september.
Dit in verband met de ‘special edition’ rond Testvoorziening iStandaarden (TiS).
Daarnaast wordt nagedacht over een andere opzet en vorm van het overleg.
Ideeën zijn welkom bij Annemiek of Corine.
8
Rondvraag en sluiting
Annemiek sluit de bijeenkomst. De rondvraag levert geen reacties op.
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Ook verslagen, documentatie en presentaties van eerdere bijeenkomsten zijn
beschikbaar op de pagina Softwareleveranciersoverleg op istandaarden.nl.
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