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Van : Zorgkantoor DSW 

Aan : Zorgaanbieders Wlz 

Datum : November 2020 

Betreft : Wijzigingen in iWlz en Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 

   

 
Via deze weg informeren wij u over de twee grootste wijzigingen in het iWlz berichtenverkeer en 
het Voorschrift Zorgtoewijzing vanaf 1 januari 2021: 
 

• De nieuwe wachtlijstregistratie 

• Het registreren van behandeling in de MAZ voor verblijfszorg 
 
Ook lichten we kort de planning voor de ingebruikname van de nieuwe iWlz release toe. 
 

Voor een totaaloverzicht van alle wijzigingen in het iWlz berichtenverkeer verwijzen wij naar de 
documentatie die het Zorginstituut publiceert op iStandaarden. Daarnaast wijzen wij u op het 
migratiedraaiboek ten behoeve van de overgang naar de nieuwe iWlz release. 

 
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing zal in het eerste 
hoofdstuk van dat document worden opgenomen. De verwachting is dat het Voorschrift medio 
december wordt gepubliceerd. Het Voorschrift wordt gepubliceerd door Zorgverzekeraars 
Nederland en zal ook op de website van het zorgkantoor te vinden zijn, zodra deze definitief is. 
 
 

 

Nieuwe wachtlijstregistratie vanaf 2021 
 

 
De afgelopen jaren is het aantal mensen met een Wlz-indicatie op een wachtlijst opgelopen. Vooral 

de groep ouderen die, met een status niet-actief wachtend, wachten op een plek in een 
verpleeghuis van hun voorkeur neemt sterk toe. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de huidige wachtlijstregistratie onvoldoende informatie geeft over de 
situatie en de wensen van de cliënt en zijn of haar omgeving. Cliënten hebben hierdoor soms een 

wachtstatus die niet bij hun situatie past. Ook is er in de huidige structuur geen ruimte om 
aanvullende informatie gestructureerd vast te leggen. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de wachtlijsten is onder leiding van VWS een verbeterproject 
gestart, dat in brede zin kijkt naar de wachtlijstproblematiek in de Wlz. Een onderdeel van dit 
verbetertraject is het anders inrichten van de structuur van de wachtlijst en de bijbehorende 
definities van de wachtstatussen. De nieuwe structuur is een grote verandering voor het 

zorgkantoor, maar ook voor u als zorgaanbieder. 
 

Nieuwe statussen en classificaties vanaf 2021 
 
Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende nieuwe wachtstatussen van toepassing: 
 

• Urgent plaatsen 
• Actief plaatsen 
• Wacht op voorkeur 
• Wacht uit voorzorg 

 
De huidige statussen (actief wachtend, niet-actief wachtend en niet wachtend) worden vervangen 
door deze nieuwe statussen. 

 
De definitie van de statussen is opnieuw vastgesteld en daarnaast heeft iedere status een aantal 
bijbehorende classificaties gekregen. De classificatie geeft daarbij aanvullende informatie over de 
situatie van de cliënt en zijn of haar wensen. Bij het doorgeven van de wachtstatus van de cliënt, 

wordt vanaf 1 januari 2021 ook altijd een classificatie meegegeven. 
 
In het Voorschrift Zorgtoewijzing worden de definities van de nieuwe statussen en classificaties 

uitgebreid toegelicht en wordt per classificatie beschreven wat de periode is waarbinnen er 
gestreefd wordt om passende zorg te leveren en welke mogelijkheden er zijn voor 
overbruggingszorg.  

https://www.istandaarden.nl/overzicht-documentatie-informatiemodel-istandaarden-iwlz-22
https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22
https://www.zn.nl/publicaties
https://www.zn.nl/publicaties
https://www.zorgkantoordsw.nl/Zorgaanbieders/Zorgcontractering/Contracteerbeleid/2021
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Overgang naar de nieuwe situatie 

 
De nieuwe wachtlijststructuur wordt ondersteund door de nieuwe iWlz release 2021. In dit deel 
van de memo wordt beschreven hoe van de oude naar de nieuwe situatie wordt overgegaan. 
 

Vanaf 1 januari 2021 wordt gewerkt met de nieuwe statussen en classificaties. De huidige 
statussen worden vanaf dan niet meer gebruikt in het iWlz berichtenverkeer. Om er voor te zorgen 
dat we in 2021 een goed beeld krijgen van alle wachtenden op de wachtlijst wordt er gewerkt met 
een migratieperiode. In deze periode worden de statussen van alle wachtende cliënten omgezet 
naar de nieuwe situatie.  
 
Voor een deel van de cliënten zal gelden dat ze door de natuurlijke doorstroom, van de wachtlijst 

naar verblijf, automatisch van de wachtlijst af gaan. Voor de overige cliënten is het nodig dat u de 
nieuwe status en classificatie aan het zorgkantoor doorgeeft door middel van een mutatie. 
 

In het migratiedraaiboek van het Zorginstituut wordt de migratie naar de nieuwe situatie 
beschreven. Voor de migratieperiode is geprobeerd zoveel mogelijk ruimte te geven om de 
omzettingen aan te laten sluiten bij de natuurlijke contactmomenten die u als zorgaanbieder met 

uw cliënten op de wachtlijst heeft.  
 
De termijnen voor het doorgeven van de nieuwe statussen en classificaties zien er als volgt uit: 
 

Huidige status Nieuwe status en classificatie doorgeven vóór: 

Actief wachtend 1 april 2021 

Niet-actief wachtend 15 mei 2021 

Niet wachtend 1 juli 2021 

 

Het is de bedoeling dat uiterlijk op deze data de nieuwe statussen en classificaties voor cliënten op 
de wachtlijst zijn doorgegeven. Vanzelfsprekend mag dit ook eerder.  
 
 

 

Behandeling in de Melding Aanvang Zorg (MAZ) 
 

 
Vanaf 1 januari 2021 vindt ook een verandering plaats in de Melding Aanvang Zorg (MAZ).  
Voor toewijzingen met de leveringsvorm Verblijf (opname = ja) wordt een extra veld aan de MAZ 

toegevoegd: behandeling. Het veld behandeling wordt gevuld met ja of nee. Met dit veld geeft u 
aan of u het verblijf inclusief of exclusief behandeling gaat leveren. 
 
De informatie uit het veld behandeling zal gebruikt worden ten behoeve van de controles op 
samenloop met andere zorgdomeinen en daaraan gerelateerde inkijkfuncties. Deze controles 

vinden nu plaats aan de hand van declaraties. Door vooraf aan te geven of de prestatie inclusief of 
exclusief behandeling geleverd gaat worden, kan deze controle met minder vertraging worden 

uitgevoerd. Dit vermindert het aantal declaraties in een verkeerd domein en onnodige afkeur. 
 
 
 

Planning ingebruikname nieuwe iWlz release 
 

 
Ook dit jaar gaat de ingebruikname van de iWlz release via een big bang-scenario.  
 
Vanaf 30 december 2020 wordt het berichtenverkeer volgens de oude standaard (iWlz 2.1) in 

stappen afgesloten en vanaf 4 januari 2021 wordt de nieuwe standaard (iWlz 2.2) in gebruik 
genomen. In de tussenliggende periode ligt het berichtenverkeer in de gehele keten stil.  
 

In het migratiedraaiboek wordt de planning in detail toegelicht en wordt stilgestaan bij de rol van 
iedere ketenpartij in de migratie. Wij raden u daarom aan het migratiedraaiboek in zijn geheel 
door te nemen om de overgang van iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 zo soepel mogelijk te laten verlopen.  


