Aan: de aanbieders
Van: Contractbeheer Katwijk en ISD Bollenstreek en inkoop-contractbeheer ISD Bollenstreek
Datum:7 juli 2020

Onderstaand bericht ter informatie. Zie https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57979317/groepketenmanagement/blog/view/57981793/release-30-belangrijk-en-omvangrijk

“Release 3.0: belangrijk én omvangrijk
Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik
genomen. Deze release wordt beschreven als een ‘majeure’ release; de veranderingen
betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar hebben ook een behoorlijke impact op
processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Ons advies aan
gemeenten en zorgaanbieders; verkijk je niet op de omvang en impact van deze release
en start spoedig met voorbereidingen voor de implementatie als je hiermee nog niet bent
begonnen. In deze blog beschrijven we in vogelvlucht wat de wijzigingen zijn met de
meeste impact, welke ondersteuning je onder andere kunt verwachten van Zorginstituut
Nederland en van het Ketenbureau en wanneer welke middelen gereed zijn.
Enkele wijzigingen zijn:

Nieuw declaratieproces:
Het doel van deze aanpassing is het vereenvoudigen en uniformeren van het declaratieproces,
waarbij het declaratieproces optimaal ondersteund wordt door het berichtenverkeer. Het
facturatieproces wordt vervangen door het declaratieproces en de declaratieperiode is altijd
per maand. Concreet betekent dit dat als u nu factureert of per 4 weken declareert, uw
administratieve proces heringericht moet worden.
Nieuwe functionaliteiten: Verzoek om wijziging (VOW) en Antwoord op verzoek (VOT en
VOW)
Wijzigingen in de toewijzing van zorg (toegewezen product, omvang, duur), die eerder buiten
het berichtenverkeer om werden gecommuniceerd tussen aanbieder en gemeente, moeten
vanaf release 3.0 gecommuniceerd worden via een Verzoek om Wijzigingsbericht (VOW).
Het antwoordbericht is ook een nieuwe functionaliteit en voorziet in een inhoudelijke reactie
op een Verzoek om Toewijzing of Verzoek om Wijziging.
Verduidelijking proces administratief stoppen zorg
Het doel van deze aanpassing is het vereenvoudigen van het proces van afsluiten van zorg. Er
zijn zowel in de reden beëindiging toewijzing als bij de reden stoppen van de zorg codes
toegevoegd.
Alle wijzigingen moeten in een conversie (of meerdere) worden meegenomen en
geïmplementeerd in uw systemen. Ook kunnen de wijzigingen gevolgen hebben voor lopende
contractafspraken”.

