
AZR-NL, het informatiesysteem dat de administratie rond de Wet Langdurige Zorg 
regelt, was dringend aan vernieuwing toe. Tijdens de modernisering van dit complexe 
systeem moesten zorgkantoren met het systeem kunnen blijven werken. Met hulp 
van Info Support wordt deze vernieuwing gerealiseerd, waardoor het systeem nog 
robuuster wordt. Een verbetering waar zorgkantoren én mensen die langdurige zorg 
ontvangen van profiteren.

In Nederland hebben zo’n 300.000 men-
sen toegang tot de Wet Langdurige Zorg 
(Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die 
vanwege een ernstige geestelijke of li-
chamelijke beperking voortdurend (inten-
sieve) zorg nodig hebben. Zij behoren tot 
de meest kwetsbare groep in Nederland 
als het gaat om zorg.

ZorgMatch biedt oplossingen om de 
processen in de Wlz uit te voeren. Het 
door hen ontwikkelde informatiesysteem 
AZR-NL helpt zorgkantoren bij de admi-
nistratieve lasten rond de Wlz en regelt 
het berichtenverkeer, dat betrouwbaar 
moet zijn, ook bij complexe situaties.

Driekwart van de Nederlandse zorgkanto-

ren is aangesloten op het systeem. Be-
langrijke partijen in het berichtenverkeer 
zijn ook de zorgaanbieders, het CIZ, dat 
beslist of mensen in aanmerking komen 
voor langdurige zorg en het CAK, dat de 
financiële zaken regelt.

Moderniseren zonder te sluiten
Het systeem is bijzonder belangrijk om 
de langdurige zorg op peil te houden. 
Maandelijks verwerkt AZR-NL duizenden 
berichten om cliënten te begeleiden naar 
de voor hem of haar best passende vorm 
van zorg en financiering. Info Support is 
vanaf het begin betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van het systeem. Het bedrijf 
helpt ZorgMatch momenteel bij de door-
ontwikkeling hiervan.

Effectief en betrouwbaar 
berichtenverkeer in de 
langdurige zorg
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Daarbij is het belangrijk dat de continuï-
teit wordt gewaarborgd en zorgkantoren 
met het systeem kunnen blijven werken 
terwijl het wordt aangepast.

“Verschillende belangrijke onderde-
len van AZR-NL gebruiken software die 
inmiddels verouderd is of die niet meer 
door de fabrikant wordt ondersteund”, 
vertelt Bas Poldervaart, software engineer 
bij Info Support. “Het is een maatwerk-
product dat speciaal voor de langdurige 
zorg is geschreven. Er zitten heel veel 
technologieën en componenten omheen. 
Denk aan oude en nieuwe software die 
met elkaar moet communiceren en die 
dezelfde data moet gebruiken. Het kost 
dan ook de nodige inspanningen om het 
systeem te vervangen.”

Gefaseerd vernieuwen
De zorgkantoren zijn afhankelijk van het 
systeem voor de bediening van klanten. 

“Daarom is ervoor gekozen om gefaseerd 
onderdelen te vervangen.” Het team van 
Info Support werkt daarbij met zogeheten 
glue-componenten. Bas Poldervaart legt 
uit: “Oude en nieuwe technieken moeten 
op databaseniveau kunnen samenwer-
ken. Met een glue-component houd je 
de data gesynchroniseerd tussen oude 
en nieuwe componenten. We vervangen 
dan langzaam een onderdeel waardoor 
we langzaam maar zeker de ‘lijm’ weg 
kunnen halen. We werken met een event 
driven architectuur. Kort gezegd betekent 
dat dat we componenten onafhankelijk 
van elkaar kunnen uitrollen terwijl het sys-
teem blijft werken. Zo kunnen we iedere 
maand een nieuw stukje software live 
zetten.”

Duurzame relatie
ZorgMatch heeft een duurzame relatie 
met Info Support die al dateert vanaf 
2004. “Naast deze relatie heeft Info Sup-
port diepgaande kennis en ervaring van 
de complexe Wlz-keten en van de laatste 
technische mogelijkheden,” zegt Paul 
Bleijenbergh, directeur van ZorgMatch. 
“Zij hebben ons mede geadviseerd om 
AZR-NL drastisch te vernieuwen en 
samen hebben wij hier een modernise-
ringsplan voor uitgewerkt. Info Support 
is voor ZorgMatch een zeer betrouwbare 
ICT partner waar we in goede en slechte 
tijden op kunnen terugvallen.”

Info Support is een 
zeer betrouwbare ICT 
leverancier waar we in 
goede en slechte tijden 
op kunnen terugvallen

Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)
106720


