Nieuwsbrief Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Aan: Zorgaanbieders
Betreft: Landelijk draaiboek migratie iJW2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017
Verzenddatum: 4 mei 2017

Geachte zorgaanbieder,
In verband met de aanstaande migratie iJw 2.0 naar 2.1 willen wij jullie graag informeren over hoe wij
als BVO hiermee omgaan. Als bijlage hebben wij het “Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1 per
12 juni 2017” bijgevoegd. Onze werkwijze is zoveel mogelijk aangepast aan het advies uit het
draaiboek.
Algemeen
Per 12 juni 2017 wordt de nieuwe berichtenstandaard iJw versie 2.1 (inclusief StUF 2.1-envelop voor
gemeenten) in gebruik genomen. iJw2.1 vervangt iJw 2.0, de versie die vanaf 1 januari 2016 in gebruik
is.
Vanwege de technische impact van de overgang van de EI-standaarden naar de XML-standaarden
hebben de ketenpartijen in het i-Sociaal Domein (ISD) in 2016 gekozen om de 2017-release volgens
een ‘big bang-scenario’ te laten verlopen.
De invoering van de nieuwe release kent geen conversie periode.
Wat doet de BVO
De BVO maakt onderscheid tussen de behandeling van GGZ-declaraties en overige declaraties. Om
ervoor te zorgen dat alle ingediende declaraties behandeld kunnen worden, vragen wij GGZ-partijen
iets eerder dan volgens het draaiboek te stoppen met het indienen van declaraties onder de oude
standaard. De reden hiervoor is dat GGZ-partijen worden bevoorschot en er derhalve geen
liquiditeitsissues van toepassing zijn als er tijdelijk geen declaraties kunnen worden behandeld. De
werkwijze wordt hieronder toegelicht. Voor de niet-GGZ declaraties volgen wij het landelijke
draaiboek.
LET OP: deze informatiebrief gaat alleen over het declaratieverkeer. Voor wat betreft
berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en gemeente moeten gemeenten zelf separate afspraken
maken. (o.a. 301-, 305-, 307- en 315-berichten).

Tijdschema GGZ
Nr. Omschrijving
1.

2.

3.

Wanneer
(datum)
Tot 7 mei
2017

Mogelijkheid indienen
declaraties onder oude
standaard
Alle retourberichten op de
8 juni 2017
ontvangen
declaratieberichten zijn
aangemaakt en verzonden.
(304- en 322-bericht)
Vanaf dit moment lig het
berichtenverkeer volledig stil.
Indienen declaraties onder
12 juni 2017
nieuwe standaard en
verzenden retourberichten
hierop

Wanneer
(tijd)
23:00 uur

Actiehouder

13:00 uur

BVO

13:00 uur

Zorgaanbieder
en BVO

zorgaanbieders

Declaraties die tussen 7 mei en 12 juni 2017 worden ontvangen, zullen standaard worden afgewezen
en kunnen na 12 juni 2017 onder de nieuwe standaard opnieuw worden ingediend.
Tijdschema overige declaraties (LVB, LTA, J&O)
Nr.
Omschrijving
Wanneer
(datum)
1.
Mogelijkheid
Tot 28 mei
indienen
2017
declaraties onder
oude standaard
2.
Alle
8 juni 2017
retourberichten op
de ontvangen
declaratieberichten
zijn aangemaakt en
verzonden. (304en 322-bericht)
Vanaf dit moment
ligt het
berichtenverkeer
volledig stil.
3.
Indienen
12 juni 2017
declaraties onder
nieuwe standaard
en verzenden
retourberichten
hierop

Wanneer (tijd) Actiehouder
23:00 uur

zorgaanbieders

13:00 uur

BVO

13:00 uur

Zorgaanbieder
en BVO

Declaraties die tussen 28 mei en 12 juni 2017 worden ontvangen, zullen standaard worden afgewezen
en kunnen na 12 juni 2017 onder de nieuwe standaard opnieuw worden ingediend.

Tijdschema blokkeren berichtenverkeer (technisch)
(uit Landelijk draaiboek migratie)

De transitie vindt plaats in de periode van 8 juni 2017 12:00 uur tot 12 juni 2017 13:00 uur.
Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.
Tip: Stuur deze nieuwsbrief ook naar uw servicebureau indien u niet zelf uw declaraties indient.
Bijlage: Landelijk draaiboek migratie iJw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 d.d. 10 april 2017 van
Zorginstituut Nederland

