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Omschrijving nieuwe dienst AWG raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders. 

 

De raadpleegfunctie Wlz indicatie stelt de (beperkte groep) van geautoriseerde zorgaanbieders in staat 

om na te gaan, voorafgaande aan de levering van zorg, of een client beschikt over een Wlz indicatie op 

een door de zorgaanbieder in te geven peildatum. 

Aan de hand van het antwoord kan de zorgaanbieder bepalen of de zorglevering in aanmerking komt voor 

vergoeding op basis van de Wlz.  

Voor een beperkte groep van zorgaanbieders geldt dat zij ook mogen bevragen of hierbij sprake is van de 

verbijzondering “verblijf met behandeling”. 

 

Korte omschrijving van de dienst. 

 

Zorgaanbieders dienen in staat te zijn om voorafgaande aan de levering van zorg, vast te stellen of een 

client beschikt over een Wlz indicatie op een bepaalde peildatum. Aan de hand van deze informatie kan de 

zorgaanbieder bepalen of deze overgaat tot de levering van zorg omdat deze in aanmerking komt voor 

vergoeding. Momenteel beschikt de zorgaanbieder niet (tijdig) over deze informatie waardoor zij in 

voorkomende situaties wel zorg leveren waarvan nadien blijkt dat deze niet in aanmerking blijkt te komen 

voor vergoeding op grond van de Wlz. 

 

Vraag en antwoord. 

 

De zorgaanbieder geeft het Burgerservicenummer, de geboortedatum van de client en de peildatum in om 

een van de volgende antwoorden op de vraag te ontvangen: 

 

Nee, er is geen sprake van een Wlz indicatie (op deze peildatum) 

Ja, er is sprake van een Wlz indicatie. 

De beperkte groep van zorgaanbieders die ook toegang heeft tot de vervolgvraag “is hierbij sprake van 

“verblijf met behandeling” geldt dat zij ook het antwoord kunnen ontvangen 

Ja, met verblijf van behandeling. 

 

 

 Memo 

 Aan: Zorgverzekaars leden werkgroep AWG raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders 

   
 Van: Frank Ooms, clustermanager Care VECOZO 

   
 Datum: 11 juni 2019 

   
 Onderwerp: Beschrijving nieuwe dienst Wlz indicatie voor zorgaanbieders t.b.v. interne medewerkers 

   
 Bijlage: PID/PSA, Register van verwerking. Autorisatiematrix, risicoanalyse, bestuurlijke dekking Min Vws  
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Grondslag voor de dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders 

 

De gegevensuitwisseling wordt mogelijk gemaakt op basis van de bestuurlijke dekking welke door het 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (nader te noemen Min VWS) is afgegeven aan de directie 

Zorgverzekeraars. 

Zodra de Kamer heeft ingestemd met de voorgestane wetswijziging om de uitwisseling van gegevens in de 

Wet Langdurige zorg te verbreden kan verdere doorontwikkeling van de dienst plaatsvinden. 

Het wetsvoorstel hiervoor zal in het 4e kwartaal 2019 door het Ministerie van VWS naar de Kamer worden 

gezonden. 

 

Register van verwerkingen, risicoanalyse en PEN test 

 

Ten behoeve van de dienst is een Register van Verwerkingen opgesteld. 

Zorgverzekeraars hebben hiermee ingestemd in de TOOB vergadering van maart 2019. 

Ten behoeve van de dienst is een risicoanalyse uitgevoerd; de hierin aangekondigde maatregelen zijn 

getroffen. Dit betreft met name de schriftelijke bestuurlijke dekking vanuit het Min VWS. 

Deze dekking is begin mei 2019 verkregen en akkoord bevonden door de directie van alle zorgverzekeraars 

in de BCVU van mei 2019 inclusief een “herbevestiging” hiervan op 20 juni aanstaande.  

 

Ten behoeve van de introductie van de dienst is een PEN test uitgevoerd; hieruit zijn géén risico’s naar 

voren gekomen.  Op basis van dit rapport zijn er geen bezwaren om de dienst in gebruik te nemen. 

 

 

Gebruikers 

 

De dienst is als gevolg van de van toepassing zijnde wet – en regelgeving beperkt opengesteld voor 

zorgaanbieders. 

De volgende groepen toegang tot de dienst “raadpleegfunctie Wlz indicatie”; voor een aantal groepen 

geldt dat zij tevens toegang hebben tot de verbijzondering “Wlz met verblijf en behandeling”. 

Deze autorisatiematrix is opgesteld in overleg met zorgverzekeraars en de directie van het Ministerie van 

VWS. 

 

AGB code 
soort  

Zorgsoort Wlz 

Indicatie 

 

Antwoord: 

Ja/nee 

Wlz met 
verblijf en 
behandeling 

Antwoord: 

Ja/nee 
01 Huisartsen X X 
02 Apothekers X X 
06 Ziekenhuizen X X 
12 Tandartsen X X 
13 Tandartsspecialisten dentomaxillaire 

orthopaedie 
X X 

21 Dienstenstructuren (ANW-diensten) X X 
22 Zelfstandige behandelcentra (ZBC) X X 
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AGB code 
soort  

Zorgsoort Wlz 

Indicatie 

 

Antwoord: 

Ja/nee 

Wlz met 
verblijf en 
behandeling 

Antwoord: 

Ja/nee 
37 Gezondheidscentra X X 
38 Tandheelkundige centra X X 
39 Regionale instellingen voor 

jeugdtandverzorging 
X X 

41.01 

                   41.02 
Beheerstichtingen verpleeghuizen, 
verzorgingshuizen en thuiszorg 

X  

42 Verzorgingstehuizen X  
43 Beheerstichtingen verzorgingshuizen X  
45 Verpleeginrichtingen voor somatische 

ziekten 
  

46 Verpleeginrichtingen psycho-
geriatrische patiënten 

  

47 Gecombineerde verpleeginrichtingen X  
53 Diverse samenwerkingsverbanden X X 
66 Beheerstichtingen gezinsvervangende 

tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigen 
X  

72 Regionale instellingen beschermd 
wonen (RIBW) 

X  

73 AWBZ gecombineerd X  
75 Thuiszorg, kruiswerk en 

gezinsverzorging 
X  

76 Leveranciers hulpmiddelen x X 
87 Mondhygiënisten x X 
93  Tandtechnici/tandprothetici x X 

 

Momenteel is duidelijk dat een verdere uitbreiding gewenst is; de mogelijkheden om deze te realiseren 

worden nader onderzocht. 

 

Datum in gebruik name 

 

De dienst wordt op donderdag 20 juni 2019 opengesteld voor gebruik op voorwaarde dat alle 

zorgkantoren hun medewerking hebben verleend om een eerste betrouwbaar bestand aan te leveren aan 

VECOZO dat een eerste vulling van het “bronbestand” heeft kunnen plaatsvinden. 

 

Soort oplossing 

 

De dienst is beschikbaar via het webportaal van VECOZO 

De dienst is beschikbaar via een webservice indien de softwareleverancier van de zorgaanbieder bereid is 

geweest hiervoor het koppelvlak te bouwen en te integreren in de applicatie. 
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 Historie en bewaartermijn 

 

De oplossing voorziet in de mogelijkheid om met terugwerkende kracht op basis van een peildatum de 

dienst te bevragen.  Bevraging is mogelijk vanaf 01-01-2018. 

 

De dienst biedt de mogelijkheid om over maximaal een periode van drie kalenderjaren een antwoord te 

geven op een bevraging. 

De bewaartermijn van de gegevens blijft beperkt tot maximaal drie kalenderjaren en is gekoppeld aan de 

toegestane termijn waarin een zorgaanbieder een declaratie kan indienen. 

 

Opbouw van de dienst; samenhang met de dienst Wlz – Zvw Samenloop 

 

Voor de opbouw van het bestand van de nieuwe dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor 

zorgaanbieders wordt gebruik gemaakt van een beperkte gegevensset vanuit het SA 801 bericht dat 

minimaal éénmaal per week door alle zorgkantoren wordt aangeleverd aan VECOZO. 

Vanuit het aangeleverde SA 801 bericht haalt VECOZO de strikt noodzakelijke gegevens om hiermee het 

bestand te verrijken dat de basis vormt voor de dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders. 

 

Voor de dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders is de actualiteit van de gegevens in het 

bestand van essentieel belang. Het is van cruciaal belang voor de zorgaanbieder dat deze kan beschikken 

over 100% betrouwbare gegevens. 

Vanwege dit feit worden zorgkantoren uitdrukkelijk verzocht meerdere malen per week het SA 801 bericht 

aan te leveren aan VECOZO. 

Het laatste aangeleverde bestand overschrijft c.q. vult gegevens aan vanuit de vorige aanlevering en werkt 

de noodzakelijke gegevens bij in het “bronbestand” dat gebruikt wordt voor de raadpleegfunctie Wlz 

indicatie. 

 

- Gebruik gegevens uit Wlz IO 31 en AW 33 berichten. 

 

Voor de juiste werking van de nieuwe dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders is het van 

essentieel belang dat de gegevens uit het bestand betrouwbaar, volledig en actueel zijn. 

Gelet op de noodzaak de actualiteit van de gegevens te kunnen garanderen, worden ook gegevens vanuit 

het IO 31 en AW 33 gebruikt en opgenomen in het “bronbestand” waarop de bevraging plaatsvindt. De 

reden hiervan is dat deze gegevens eerder ontvangen worden dan het SA 801 bericht waardoor er een 

betrouwbaarder en actueler bestand kan worden opgebouwd en beschikbaar gesteld aan de 

zorgaanbieder. Het moment waarop we hierop overgaan zal worden afgestemd met de werkgroep/TOOB. 

Binnen de Wlz wetgeving/bestuurlijke dekking is het toegestaan om de beperkte gegevens uit deze 

berichten op te nemen om deze uitsluitend t.b.v. de opbouw van het “bronbestand” aan te wenden. 

 

Wijzigingen/procesafspraken in de dienst Wlz – Zvw samenloop als gevolg van de samenhang met de 

dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders 

 

Om het bestand op te bouwen en actueel te houden voor de dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor 

zorgaanbieders wordt gebruik gemaakt van het SA 801 bericht dat zorgkantoren opbouwen en aanleveren 

aan VECOZO. 
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De volgende wijzigingen zijn per 20 juni van toepassing: 

- VECOZO heeft alle zorgkantoren verzocht tijdig (tussen 10 en 15 juni 2019) een nieuw SA 801 

bestand aanleveren aan VECOZO ten behoeve van de initiële vulling voor het bestand dat als 

“bronbestand” dient voor het bevragen van de raadpleegfunctie Wlz indicatie.  

- In het SA 801 bericht wordt door de zorgkantoren de AGBcode standaard mee geleverd;  deze 

slaat VECOZO op voor de nieuwe dienst omdat deze noodzakelijk is ter voorkoming van 

dubbelingen in het bestand dat gebruikt wordt t.b.v. de raadpleegfunctie Wlz indicatie. 

- De frequentie tot het verplicht aanleveren van het SA 801 bericht door zorgkantoren aan VECOZO 

wijzigt per 20 juni 2019; de frequentie is vanaf deze datum minimaal wekelijks en bij voorkeur 

vindt de aanlevering meerdere malen per week plaats om daarmee ook nieuwe indicaties en 

mutaties in bestaande Wlz indicaties actueel te houden. 

- De aanlevering van het samenloop bestand naar iedere zorgverzekeraar vindt wekelijks plaats. 

Van belang hierbij zijn de volgende data: 

a. Aanlevering van het SA 810 bestand vanuit het zorgkantoor aan VECOZO:  

Zorgkantoren zijn in de gelegenheid om de hele week een of meerdere SA 801 bestand(en) 

aan te leveren. Iedere maandag om 17.00 sluit VECOZO deze aanmeldingen, om  direct 

aansluitend de gegevens uit de bestanden per zorgverzekeraar op te bouwen en de 

noodzakelijke COV check uit te voeren. Hiervoor houdt VECOZO een “ruime” marge aan om 

te allen tijde in de gelegenheid te zijn de noodzakelijke checks uit te voeren. Iets na 

middernacht worden de berichten opgesteld door VECOZO en verstuurd naar de 

zorgverzekeraars en zorgkantoren.  

Vanaf dinsdagochtend  10 uur (procedureel overeengekomen met zorgverzekeraars en 

zorgkantoren voor eventuele fixes en onderhoudswindows) kunnen de zorgkantoren weer 

aanleveren hun SA 801 bestanden aanleveren tot de maandag daarop volgend.  

Hiermee hebben zorgkantoren geruime tijd om in de week aan te leveren. 

 

b. De opbouw en verzending van het SA 801 ten behoeve van iedere zorgverzekeraar:  

Deze vindt wekelijks in de nacht van maandag op dinsdag plaats; direct na middernacht start 

deze verzending zoals hierboven omschreven. 

 

c. Vanaf dinsdagmorgen 10.00 uur staat het zorgkantoren weer vrij om nieuwe bestanden aan 

te leveren tot en met de daarop volgende maandagmiddag 17.00 uur.  

 

- De door de zorgkantoren aangeleverde SA 801 bestanden worden direct door VECOZO verwerkt 

t.b.v. de opbouw van het “bronbestand” dat nodig is voor de dienst raadpleegfunctie Wlz 

indicatie. 

Een nieuwe aanlevering van het SA 801 door een zorgkantoor leidt direct tot het doorvoeren van 

de noodzakelijke wijzigingen in het bestand t.b.v. de raadpleegfunctie Wlz indicatie (met andere 

woorden er vindt overschrijving/mutaties plaats van het eerder aangeleverde SA 801 bestand). 

 

- Indien er door een zorgkantoor een fout is gemaakt in het aangeleverde SA 801 bestand kan het 

zorgkantoor dit direct herstellen door het vervaardigen en verzenden van een nieuw aangepast 

SA 801 bestand. Er zijn hiervoor vanaf 20 juni 2019 niet langer afzonderlijke afspraken nodig op 

voorwaarde dat het zorgkantoor zich conformeert aan de tijden zoals hierboven aangegeven. 
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Bovenstaande aandachtspunten worden meegenomen in een RFC zodat Vektis in staat is de bestaande 

documentatie aan te passen.  

 

Screenshots raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders: 

 

Onderstaand enige voorbeelden van het scherm dat de zorgaanbieder ontvangt op basis van een 

bevraging van de dienst raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders” 

 
Startscherm ingave: 
 

 
Resultaatscherm met geen WLZ indicatie op peildatum 
 

 
 
Resultaatscherm met WLZ indicatie op peildatum 
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Resultaatscherm met WLZ indicatie met verblijf op peildatum 
 

 
 

 

Testen en testresultaten 

 

De juiste werking van de portaalfunctionaliteit is door VECOZO vastgesteld. 

De webservice variant kon nog niet getest worden ( 17-06-2019) geen van de softwareleveranciers heeft de 

oplossing inmiddels geïmplementeerd bij een of meerdere klanten. 

De verwachting is dat het op zeer korte termijn ( nog in juni 2019) wel mogelijk is om deze te testen. 

 

 

Bijlagen:   

 

- PID/PSA “ontwikkel de dienst AWG raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders 

- Register van Verwerkingen 

- Uitgevoerde DPIA 

- Schriftelijke bestuurlijke dekking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.b.v. de dienst 

AWG raadpleegfunctie Wlz indicatie voor zorgaanbieders. 

 

 

 


