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1 Context van dit document 

Dit document heeft als doel om: 

 De inhoud van de huidige release te beschrijven  

 Gekende tekortkomingen op te lijsten. 

 

2 Inhoud release PR20.12 

 Gegevensstromen 

Toelichting versie XML-schemas (XSD’s): 

De xsd’s die gebruikt worden in een release zijn steeds terug te vinden op de 
documentatiesite. 

 XSD-aanpassingen in PR20.12 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR20.12.02 t.o.v. de vorige 
release (PR20.09) beschreven. 

Aanpassingen relevant voor de ZK:   

 AVR_Common.xsd  
BelraiType  

Het type van veld Status werd gewijzigd van string naar AttestationStatusType 

Velden TotalScore en TotalAdlIadl wijzigen van type int naar type double 

ControlTypeType: 

Mogelijke waarden wijzigen naar OBJECTION_ADVICE, CONTROL, RE_INDICATION en 
CORRECTION 
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Deze wijziging (de nieuwe major-versie van AVR_Common) wordt geïmporteerd en 
gebruikt in volgende stromen. Deze stromen krijgen hierdoor ook een nieuwe major 
versie: 

o GS001 (AVR_GS_001_ConsultAttestationsView.xsd)  
o GS701 (AVR_GS_701_BelraiAttestationsPush.xsd)  
o GS702 (AVR_GS_702_BelraiPerformanceReportForCareEntity.xsd)  

 

De versieverhoging van AVR_Common.xsd wordt ook geïmporteerd in volgende 
stromen. Deze stromen zijn niet geïmpacteerd door de wijzigingen en krijgen daarom 
een nieuwe minor versie: 

o GS301 (AVR_GS_301_PushNRTxData.xsd)  

 

Aanpassingen minder relevant voor de ZK:   

De versieverhoging van AVR_Common.xsd wordt ook doorgevoerd in volgende 
stromen. Deze stromen krijgen hierdoor ook een nieuwe major versie: 

o GS700 (AVR_GS_700_BelraiAttestations.xsd) bevat de BELRAI-screeners 
die BELRAI_VL naar DP verstuurt om te verwerken in AVR. 

o GS703 (AVR_GS_703_BelraiPerformanceReportForCareProvider.xsd) bevat 
het prestatierapport voor de CareProviders. 

 

 VSB_Common.xsd  
CareEntityCodeType  

Toevoegen enum-waarde 890 voor BELRAI-VL. 

 

 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR20.12 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o Nieuwe typemodules met resultaat “uitbetaling aan pleegouder” (DPZ-8766). 

o NRTH-attesten met als enige wijziging een budgetverhoging, krijgen status 
'UNCHANGED' i.p.v. 'MODIFIED' en worden niet gepushed naar de ZK. (DPZ-
8416) 

o Gecancelde screeners worden correct verwerkt in het kader van de 
prestatierapporten (DPZ-8672 en DPZ-8580). In een eerste fase zal het in 
BELRAI-VL niet mogelijk zijn om screeners te annuleren. Dit zal (voorlopig) dus 
niet voorkomen in AVR. 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-8766
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8416
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8416
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8672
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8580
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 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

/ 


