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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 PR21.03 

 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 PR21.03 

In deze sectie staan de xsd-aanpassingen van de huidige release PR21.03 t.o.v. de vorige 
release (PR20.12) beschreven. 

Aanpassingen relevant voor de ZK:   

 AVR_Common.xsd (v3.0.0 -> v4.0.0) 

Nieuwe types werden toegevoegd: PersonInOrganisationType en 
CareProviderInOrganisationType. 

CareProviderType: het element Organisation (met type OrganisationType) wordt 
vervangen door CareProviderInOrganisation (met type PersonInOrganisationType).; 
De aanpassing van CareProviderType heeft impact op volgende types: 
BelraiAttestationType, BelraiAttestationsType en op AttestationsType 



 

 

 

 

  - 3 -  1/02/2021 

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 (v3.0.0 –>  v4.0.0) 
AttestationsType\BelraiAttestationType\CareProviderType: het element 

Organisation wordt vervangen door CareProviderInOrganisation 
o GS601: AVR_GS_601_PushAttestationsView.xsd (v2.0.0 -> v3.0.0) 

AttestationsType\BelraiAttestationType\CareProviderType: het element 

Organisation wordt vervangen door CareProviderInOrganisation 

o GS701: AVR_GS_701_BelraiAttestationsPush.xsd (v2.0.0 –> v3.0.0)  
BelraiAttestationsType\BelraiAttestationType\CareProviderType: het element 

Organisation wordt vervangen door CareProviderInOrganisation 

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 (v2.3.0 –> v2.4.0)  
o GS702: AVR_GS_702_BelraiPerformanceReportForCareEntity.xsd (v2.0.0 –

>  v2.1.0) 

 GS701: AVR_GS_701_BelraiAttestationsPush.xsd (v2.0.0 -> v3.0.0) 

Introductie van element BelraiData waarbij screeners gebundeld worden op basis van 
het LB-SSIN. 

 GS702: AVR_GS_702_BelraiPerformanceReportForCareEntity.xsd (v2.0.0 -> v2.1.0) 

BelraiPerformanceRecordsType wordt hier gedefinieerd (i.p.v. in AVR_Common.xsd). 

Toevoegen van het veld ContentDate waarin de maand staat waarvoor de 
prestatierapporten werden opgesteld. 

 

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 (v2.0.0 -> v3.0.0) bevat de 
BELRAI-screeners die BELRAI_VL naar DP verstuurt om te verwerken in 
AVR. 

o GS703: AVR_GS_703_BelraiPerformanceReportForCareProvider.xsd 
(v2.0.0 -> v3.0.0) bevat het prestatierapport voor de CareProviders. 

 GS703: AVR_GS_703_BelraiPerformanceReportForCareProvider.xsd (v2.0.0 -> v3.0.0) 
Er worden enkel prestatierapporten aangemaakt voor de organisaties (en niet meer 
voor de CareProviderPersons). Deze change werd doorgevoerd in de naamgeving van 
de elementen en de bijhorende types. 
BelraiPerformanceRecords werd hernoemd naar 
BelraiPerformanceRecordsForCareEntity 
Import van V4 van AVR_Common.xsd voor PersonInOrganisationType. 
PersonInOrganisation werd toegevoegd aan elk BelraiPerformanceRecord. 
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Toevoegen van het veld ContentDate waarin de maand staat waarvoor de 
prestatierapporten werden opgesteld. 

 Functionaliteiten 

 Overzicht nieuwe functionaliteiten van PR21.03 

 Nieuwe functionaliteit relevant voor ZK: 

o In GS701 worden de belrai-attesten gebundeld op basis van het huidig ssin in 
LB (DPZ-9020). 

o Informatie over de zorgverlener binnen de organisatie wordt toegevoegd aan 
de belrai-attesten en getoond in de prestatierapporten voor de organisatie. 
De ZK’en krijgen deze extra informatie niet te zien maar aangezien de 
stromen dezelfde types delen, betekent dit wel een xsd-wijziging van de 
stromen (zie hoger) (DPZ-9099). 

o Toevoegen van het veld ContentDate aan het prestatierapport. In dit veld 
wordt de maand vermeld waarvoor de prestatierapporten werden opgesteld 
(DPZ-9110). 

o Scores in Vesta met een ‘datum huisbezoek’ na 31 mei 2021 zullen niet meer 
doorkomen in de belscore-rapporten (DPZ-8967). 

 

 Nieuwe functionaliteit minder relevant voor ZK: 

o Informatie over de zorgverlener binnen de organisatie wordt toegevoegd aan 
de prestatierapporten voor de organisaties. (DPZ-9099). 

o Toevoegen van het veld ContentDate aan de prestatierapporten voor de 
organisaties. In dit veld wordt de maand vermeld waarvoor de 
prestatierapporten werden opgesteld (DPZ-9110). 

 

https://jira.smals.be/browse/DPZ-9020
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9099
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9110
https://jira.smals.be/browse/DPZ-8967
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9099
https://jira.smals.be/browse/DPZ-9110

