
Noodprocedure iWlz d.d. 25-10-2017 
 
Wanneer iWlz voor niemand beschikbaar is dienen de volgende stappen gezet te 
worden. Dit wordt door de medewerkers van de Afdeling Klantadvies (zorgkantoor), 
Team Support en/of aanbieders gesignaleerd en gemeld bij Team Support. 
 
Taken/verantwoordelijkheden Team Support: 

1. Neemt zo snel mogelijk contact op met de ICT Servicedesk om vast te stellen 
hoe snel de problemen verholpen kunnen worden. 

2. Afstemming met leidinggevende over de te nemen maatregelen op basis van 
de inschatting hoe lang het gaat duren voordat problemen verholpen zijn. 

3. Informeert telefonisch CIZ-regio’s en Afdeling Klantadvies (zorgkantoor) en 
houdt hen op de hoogte van de stand van zaken mbt het oplossen van de 
problemen. (Wanneer mogelijk bevestiging per ). 

4. Document opstellen voor Zorgkantorensite met daarin de eventuele gevolgen 
van de storing en de (tijdelijke) oplossingen. 

5. CAK informeren i.v.m. aanlevering eigen bijdrage 
 
Taken/verantwoordelijkheden CIZ: 

1. Mailt alle indicatiebesluiten van cliënten waarbij een aanbieder bekend is, 
naar de aanbieder van voorkeur. Of brengt deze telefonisch op de hoogte 
van de zorgvragen. (spoedprocedure blijft altijd van kracht) 

2. Mailt alle indicatiebesluiten zonder voorkeur die niet aangeleverd kunnen 
worden in iWlz naar het zorgkantoor: klantadvieslz@vgz.nl . 

3. Bovenstaande procedure blijft van kracht totdat Support telefonisch heeft 
doorgegeven dat iWlz weer werkt. (Tevens bevestiging per mail.) 

4. Nadat de problemen zijn verholpen, dienen alsnog alle exportbestanden 
door het CIZ ingelezen te worden in iWlz. 

 
Taken/verantwoordelijkheden Klantadvies (ZORGKANTOOR):  

1. Aanbieders per email informeren over de storing en de maatregelen die het 
zorgkantoor neemt. (indien niet mogelijk dan telefonisch) 

2. Aanbieders per email informeren dat iWlz weer beschikbaar is. Tevens 
verwijzen naar het bericht op de Zorgkantorensite dat de eventuele 
gevolgen van de storing beschrijft met daarbij de (tijdelijke) oplossingen. 

3. Besluiten zonder voorkeur zo snel mogelijk koppelen aan een zorgaanbieder 
en deze doormailen naar de betreffende aanbieder. 

4. Zodra iWlz weer beschikbaar is de voorkeuren alsnog vullen in iWlz. 
 
 
Indien er alleen bij het zorgkantoor een storing is en iWlz voor de overige 
ketenpartijen wel beschikbaar is, dient het CIZ alleen punt 2 en 3 uit te voeren. 
Afdeling Klantadvies (zorgkantoor) dienen alleen punt 3 en 4 uit te voeren. CIZ 
en Afdeling Klantadvies (zorgkantoor) worden hierover geïnformeerd door Team 
Support. 
 
Taken verantwoordelijkheden Informatica Services: 

1. Het probleem zo snel mogelijk oplossen 
2. Team Support regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken 
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3. In overleg met Team Support zoeken naar oplossingen voor de eventueel 
ontstane problemen nav de storing en deze in samenwerking met Team 
Support uitvoeren. 

4. Het door Team Support aangeleverd document plaatsen op de 
Zorgkantorensite. 

 
Taken/verantwoordelijkheden LEIDINGGEVENDE (Zorgkantoorregio’s, 
projectleider Klantadvies, manager Informatica Services): 

1. Bewaken dat alle partijen de afgesproken taken uitvoeren. 
2. Beslissingen nemen over de aangedragen oplossingen. 

 
Roostervrije dagen 
Wanneer een van de ketenpartijen een roostervrije dag heeft dient het 
volgende te gebeuren: 

 Indien CIZ een roostervrije dag heeft: 
deze dag zullen er geen indicatie besluiten naar iWLZ geëxporteerd 
worden. 

 Indien Zorgkantoor een roostervrije dag heeft:  
het CIZ zal alle spoedindicaties zonder voorkeur toch aan een 
zorgaanbieder van voorkeur koppelen en exporteren, zodat betreffende 
cliënt alsnog diezelfde dag in beeld is bij een aanbieder.   

 
 
 
 


