Beste zorgaanbieder,

De invoering van berichtenstandaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2 staat voor de deur.
Wat zijn belangrijkste nieuwe wijzigingen in versie 2.2 van iWMO en iJW?

1.

Elk bericht mag maar gegevens over 1 cliënt bevatten, dit geldt niet voor het declaratie/factuur bericht.

2.

Indien een verzonden bericht een technische fout bevat, komt alleen een foutmelding “Technische fout”
retour..

Overzicht van specifieke planning

Zondag 18 maart 23:00u

Aanbieders

Aanbieders kunnen geen declaratie- en
facturatieberichten WMO303 en JW303 meer versturen
naar gemeenten. De freeze voor declaratie- en
facturatieberichten gaat nu in.

Dinsdag 27 maart 17:00u

Aanbieders

Aanbieders kunnen geen berichten Verzoek om
toewijzing (JW315 en WMO315) meer naar gemeenten
versturen.

Dinsdag 27 maart 17:00u

Gemeenten

Gemeenten kunnen geen Toewijzingsberichten
WMO301 en JW301 meer versturen naar aanbieders.

Donderdag 29 maart 13:00u

Aanbieders

Aanbieders kunnen geen retourberichten WMO302 en
JW302 meer versturen aan gemeenten. Vanaf dit
moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Gemeenten

Gemeenten kunnen geen retourberichten WMO316,
JW316, WMO304 en JW304 meer versturen aan
aanbieders.
Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Gemeenten

Gemeenten kunnen tussen 14.00 uur en 23.00 uur alle
berichten downloaden uit het webportaal van het GGK.
Let op: Berichten die aanbieders op 29 maart nog
hebben verzonden aan gemeenten, staan vanaf 16.00
uur op het webportaal van het GGK en moeten dan
gedownload worden.

Aanbieders

Aanbieders downloaden alle berichten die nog voor hun
klaarstaan op het webportaal van VECOZO.
Geregistreerde berichtenapp gebruikers met
toestemmingsverklaring(en) hoeven dit niet te doen.
Berichten staan automatisch in het overzicht.

Donderdag 29 maart 13:00u

Donderdag 29 maart
14:00 - 23.00u

Donderdag 29 maart
14:00 - 23.00u

Donderdag 29 maart 23.00u

Het technisch berichtenverkeer is nu geblokkeerd.
Niemand kan meer berichten verzenden of ophalen.

Dinsdag 3 april 13.00u

Gemeenten

Gemeenten hebben hun systemen gereed gemaakt
voor het gebruik van release iWmo 2.2 en iJw 2.2

Dinsdag 3 april 13.00u

Aanbieders

Aanbieders hebben hun systemen gereed gemaakt
voor het gebruik van release iWmo 2.2 en iJw 2.2

Dinsdag 3 april 13.00u

Het berichtenverkeer is weer mogelijk. Alleen berichten
in versie iWmo en iJw 2.2 kunnen verzonden en
ontvangen worden. Uitzondering: het berichtenpaar
JW321-322 blijft in de vorige release. Met dit bericht
wordt jeugd-ggz geleverd in 2017 gefactureerd of
gedeclareerd.

Woensdag 4 april
14:00

Geadviseerd wordt om pas vanaf dit tijdstip berichten te
gaan versturen. Dit geeft alle partijen in de keten ruimte
om tekortkomingen in de Big Bang overgang 2.1-2.2 te
herstellen.

Aanbieders

Notificaties (VECOZO)
Indien u notificaties heeft ingesteld voor bepaalde berichten in het VECOZO-portaal, bekijk dan of VECOZO op
basis van eerder geactiveerde notificaties voor iStandaard 2.1 dezelfde berichtenset voor iStandaard 2.2 heeft
geactiveerd.
Zie: WMO-/Jeugdwet-berichten versturen / beheer-notificatie in het VECOZO-portaal. Voor meer informatie neemt
u contact op met VECOZO (support@vecozo.nl of 013 – 46 25 641)

Inhoudelijke vragen iStandaarden 2.2
Indien u inhoudelijke vragen heeft over de nieuwe standaard 2.2 en hoe u daarmee om moet gaan, kunt u contact
opnemen met de servicedesk van het Zorginstituut NL. (info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48).
Wij zullen er alles aan doen om de overlast van de overgang zo veel mogelijk te beperken, maar hopen op uw
begrip als u toch overlast ervaart.

