BIJLAGE 6 BERICHTENVERKEER/ ICT AFSPRAKEN
Landelijk berichten stelsel
Gemeente hanteert voor de gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeente en
aanbieder de meest recente landelijke standaarden iWmo standaard. In deze bijlage wordt
per berichttype een toelichting gegeven over het gebruik bij de uitwisseling met gemeente.
Gemeentecode Purmerend: 0439
Gemeentecode Beemster: 0370
Berichten overzicht

Algemeen:
In het berichtenverkeer wordt zoveel mogelijk informatie over de cliënt verwerkt. Daarnaast
draagt gemeente er zorg voor dat de naam en de contactgegevens van de Wmo-consulent
die de indicatie heeft gesteld wordt meegestuurd.
Richtlijnen en aandachtspunten
Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de
landelijke standaard iWmo, is er ruimte voor interpretatie over de inhoud van deze berichten.
De landelijke standaard is beschreven op: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo.
Ten behoeve van eenduidige communicatie tussen gemeente en aanbieder is het van
belang over een aantal rubrieken in het bericht afspraken te maken:
Productcategorie:
Voor gemeente geldt dat productcategorieën 1 t/m 9 worden gehanteerd:
• 01 - Hulp bij het huishouden
• 02 - Begeleiding
• 03 - Persoonlijke verzorging
• 04 - Kortdurend verblijf
• 06 - Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
• 07 - Dagbesteding
• 08 - Vervoerdiensten
• 09 - Overige groepsgerichte ondersteuning

Productcode:
De productcode verwijst naar de toegewezen ondersteuning. De volgende productcodes
worden gehanteerd:
Naam Product

•

•

•

iWmo code
product

Eenheid

Hulp bij Huishouden 1

01A04

Per minuut

Hulp bij Huishouden 2

01A05

Per minuut

Hulp bij Huishouden 3

01A06

Per minuut

Individuele begeleiding Regulier

02A03

Per minuut

Individuele begeleiding Specialistisch

02A05

Per minuut

Persoonlijke verzorging

03A03

Per minuut

Kortdurend verblijf

04A01

Per etmaal

Dagbesteding Regulier

07A03

Per dagdeel

Dagbesteding Specialistisch

07A04

Per dagdeel

Vervoer Regulier

08A03

Per etmaal

Vervoer met rolstoel

08A04

Per etmaal

Frequentie
De frequentie is voor alle producten in categorie 01, 02, 03, 06, 07, 08 en 09: “Per week”.
De frequentie is voor alle producten in categorie 04: “Totaal binnen geldigheidsduur of
tijdsonafhankelijk”.
Volume
Het volume van de verschillende producten verschilt, en wordt door de Wmo-consulent
geïndiceerd.
(Zorg)inhoudelijke informatie
In de zogenaamde “commentaarrecords” van het iWmo-301-bericht staan (optioneel) het
door de Wmo-consulent met de hulpvrager afgesproken gewenste doel en resultaat uit
het ondersteuningsplan. De productcode verwijst naar het product dat de toegewezen
ondersteuning beschrijft.

