
28-11-2016 

1 

Informatiebijeenkomst 
Backoffice Limburg-Noord 

Workshop 3 – Lessons learned 
2016 en belangrijkste 

wijzigingen 2017 

 
Claudia van der Koelen gemeente Beesel 

Wilja Brokking gemeente Venray 

24 november 2016 

Informeren: 
Diverse punten waar veel vragen over kwamen in 2016 behandelen 

 
 
Eenduidigheid creëren: 

De regiogemeenten hebben geprobeerd de werkwijze zoveel 
mogelijk uniform te maken. Waar dit niet mogelijk is, geven we dit 

aan. 
 
Waar informatie te vinden? 

Alle sheets en aanvullende informatie wordt geplaatst op de 
website van de MGR 

 

Wat gaan we doen?  

Voor alle gemeente behalve Venlo: 

 

• Wmo 

– Dagbesteding: in principe niet. Is dit wel gewenst dat dit een of een 
afstemmen met de consulent/wijkteam 

– Begeleiding individueel: niet meer van belang, worden trajecten 
(volgt) 

 

• Jeugd 

– Dagbesteding: in principe niet. Is dit wel gewenst dat dit een of een 
afstemmen met de consulent/wijkteam 

– Begeleiding individueel: in principe niet. Is dit wel gewenst dat dit een 
of een afstemmen met de consulent/wijkteam 

 

In Venlo kan flexibel inzetten niet.  

Mag je zorg flexibel inzetten (1)?  

 

Voor alle gemeenten behalve Venlo: 

 

De algemene regel is: 

 

– Zorg afgegeven in uren per week? Dan kan het niet flexibel 

 

– Zorg afgegeven in uren per periode? Dan kan het wel. Maar 
moet dus altijd in overleg met gemeente. 
De uren in zijn totaliteit moeten binnen de indicatie blijven.  

Mag je zorg flexibel inzetten (2)?  

• Wmo 

– Cliënt moet contact opnemen met de gemeente/wijkteam: indien 
akkoord ontvangt u een nieuwe 301 

 

• Jeugd 

– Cliënt binnengekomen via gemeente/wijkteam? 
Cliënt moet in principe contact opnemen met de 
gemeente/wijkteam: indien akkoord ontvangt u een nieuwe 301 

 

– Cliënt is verwezen door huisarts of specialist? 

• Is code 52000 doorgegeven? In dat geval hoeft u niets te doen 

• Is een specifieke code doorgegeven? Stuur in dat geval een 
nieuwe 315. 

 
 

Wat als de zorg intensiever wordt?  

• DBC nog niet duidelijk? Op het 315 bericht vermeldt u: 

– productgroep 52 

– productcode 52000, dit is code ‘nader te bepalen’, deze laatste 

kunt u echter ook leeg laten 

 

• Hoe factureren? 

– Tussentijds met met JW303 
per 4 weken (CAK periode) daadwerkelijke geleverde minuten van 
deze periode tegen 85 euro per uur met code 52000. Bij het eind 
van de behandeling factureert u de laatste termijn met een JW303 
bericht, de definitieve DBC code, in eenheid euro’s en het 
restbedrag. 

– Achteraf met JW321: Bij het eind van de behandeling (max 1 jaar) 
met een JW321 bericht, de definitieve DBC code, eenheid euro’s 
en het totaalbedrag in euro’s.  

 
 

Gebruik code 52000 bij DBC  
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Als het kind geplaatst wordt via een bepaling, moet u ook een 

JW315 opsturen naar de gemeente! 

Pas dan kan de gemeente u een 301 sturen. 

U kunt namelijk pas factureren als u een 301 heeft 

ontvangen! 

Bepalingen Jeugdhulp 

• Wmo 

– Cliënt moet contact opnemen met de gemeente/wijkteam: indien 
akkoord ontvangt u een nieuwe 301 

 

• Jeugd 

– Cliënt binnengekomen via gemeente/wijkteam? 
Cliënt moet in principe contact opnemen met de gemeente/wijkteam: 
indien akkoord ontvangt u een nieuwe 301 

 

– DBC? 
Moet door huisarts of medisch specialist verlengd worden. 

 
 

Hoe vraag ik een verlenging aan?  

• Wmo 

– Wordt een all-in prijs per overnachting: dus bed-bad-brood en 
begeleiding! 

– Met twee categorieën: logeren licht en logeren midden/zwaar 

 

• Jeugd 

– Blijft hetzelfde als in 2016 dus een combinatie van bed-bad-
brood (code 44A09) met daarnaast maximaal 8 uur 
begeleiding groep 

 

 
 

Hoe gaat het met logeeropvang in 2017?  

• Wmo 

– De werkelijke uren dat iemand in de opvang zit worden geïndiceerd 

 

• Jeugd 

– Begeleiding groep, omschrijving veranderd: 

 

 
 

Hoe werkt dagbesteding in 2017?  

Code 

2016 
Omschrijving 2016 Code 2017 Omschrijving 2017 

41A11 
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

licht (Jeugd) 
41A22 Begeleiding groep licht 

41A12 
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

midden (Jeugd) 
41A23 Begeleiding groep midden 

41A04 Dagactiviteit JLVG 41A23 Begeleiding groep midden 

41A13 
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

zwaar (Jeugd) 
41A24 Begeleiding groep zwaar 

Code 2016 Omschrijving 2016 Code 2017 Omschrijving 2017 

45B45 Specialistische groepsjeugdhulp 41B22 Behandeling groep licht 

41A15 Dagbehandeling VG kind midden 41B23 Behandeling groep midden 

45B46 Specialistische groepsjeugdhulp 
zwaar 

41B23 Behandeling groep midden 

41A16 Dagbehandeling VG kind zwaar 41B24 Behandeling groep zwaar 

45B47 Therapeutische groepsjeugdhulp 41B24 Behandeling groep zwaar 

45B59 Dagbehandeling/(Medisch 
Kleuterdagverblijf) 

41B24 Behandeling groep zwaar 

Hoe worden codes behandeling groep? 

• Wmo 

– Worden trajecten 

 

• Jeugd 

– Minder codes: 

 

 

 
 

Hoe gaat individuele begeleiding in 2017?  

Code 2016 Omschrijving 2016 Code 2017 Omschrijving 2017 

45A63 Begeleiding basis 45A63 Begeleiding individueel licht 

45A04 Begeleiding basis plus 45A04 Begeleiding individueel midden 

45B31 Begeleiding zg visueel 45A04 Begeleiding individueel midden 

45B32 Begeleiding zg auditief 45A04 Begeleiding individueel midden 

45A05 Begeleiding specialistisch 45A05 Begeleiding individueel zwaar 

45B33 Begeleiding speciaal 2 (zg) 
visueel 

45A05 Begeleiding individueel zwaar 
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• Wmo en Jeugd (niet DBC): 

– Alle gemeenten behalve Venlo: 
Gemeente zetten codes om en sturen een 301 bericht naar de 
aanbieder 

– Venlo: 
Zet de code pas om als de indicatie afloopt. Geen nieuwe 301 betekent 
factureren met oude code 

• Jeugd DBC: alle gemeenten 

– L-codes afgegeven in 2016 blijven bestaan en moeten ook afgerekend 
worden tegen tarief 2016 
Nieuwe indicaties in 2017 krijgen 52 code 

– Ook 51 codes, basis GGZ, worden niet omgezet. Nieuwe indicaties in 
2017 worden allen code 45B63 en prijs per uur. 

 

Niet eens met nieuwe code? Neem contact op met de gemeente. 

 
 

Hoe gaat de overgang naar 2017?  

 

Trajecten Wmo: deze gaat de gemeente doorgeven aan het CAK! 

 

Alle codes worden voor alle gemeenten in regio Limburg Noord 
hetzelfde. 

 

Volgend overzicht komt ook op site MGR te staan.  

 

Alles wat per uur of etmaal gaat moet de aanbieder doorgeven. 

 
 
 

Welke codes doorgeven aan het CAK 2017?  

 

 

 
 

Codes CAK 2017 aanbieder  

Code 

CAK Eenheden omschrijving CAK 
code inkoop 

2017 
eenheid 

inkoop omschrijving inkoop 2017 

400  per uur   persoonlijke verzorging  03A03  per uur  Persoonlijke verzorging basis 

401  per uur  
 persoonlijke verzorging 

extra  03A04  per uur  Persoonlijke verzorging plus 

411  per uur   begeleiding   07A11  per uur  
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

licht  

412  per uur   module clientkenmerk  07A12  per uur  
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

midden 

416  per uur   begeleiding zwaar  07A13  per uur  
Maatwerkvoorziening dagbesteding 

zwaar 

438 
 per 

etmaal   vervoer dagbesteding  08A03  per etmaal  Vervoer basis 

439 
 per 

etmaal   vervoersdienst 1  
08A04 

 per etmaal  Vervoer rolstoel 

447 
 per 

etmaal  
 verblijfsoortcomponent 

verblijf 1  04A04  per etmaal  
Logeren licht (all-in tarief) 

448 
 per 

etmaal  
 verblijfsoortcomponent 

verblijf 2  04B04  per etmaal  
Logeren midden/zwaar (all-in tarief) 

7  per uur   hulp bij het huishouden  01A04  per uur  huishoudelijke hulp 

403  per uur   begeleiding  02A22  per uur  
6 Complex, ind. Begeleiding basis 

hoog intensief 

405  per uur   begeleiding speciaal  02A05  per uur  
6 Complex, beg. Ind. Specialistisch 

hoog intensief 

 

 
 

Codes CAK gemeenten 

Code CAK Eenheden omschrijving CAK 

code 

inkoop 

2017 
eenheid 

inkoop omschrijving inkoop 2017 

begeleiding individueel Basis 

428  per 4 weken   Arrangement Wmo 1  02B02  per 4 weken  1 Gemiddeld, laag intensief 

429  per 4 weken   Arrangement Wmo 2  02B03  per 4 weken  2 Complex, laag intensief 

430  per 4 weken   Arrangement Wmo 3  02B04  per 4 weken  3 Gemiddeld, matig intensief 

431  per 4 weken   Arrangement Wmo 4  02B05  per 4 weken  4 Complex, matig intensief 

432  per 4 weken   Arrangement Wmo 5  02B06  per 4 weken  5 Gemiddeld, hoog intensief 

begeleiding specialistisch  

433  per 4 weken   Arrangement Wmo 6  02B07  per 4 weken  1 Gemiddeld, laag intensief 

434  per 4 weken   Arrangement Wmo 7  02B08  per 4 weken  2 Complex, laag intensief 

435  per 4 weken   Arrangement Wmo 8  02B09  per 4 weken  3 Gemiddeld, matig intensief 

436  per 4 weken   Arrangement Wmo 9  02B10  per 4 weken  4 Complex, matig intensief 

437  per 4 weken   Arrangement Wmo 10  02B11  per 4 weken  5 Gemiddeld, hoog intensief 

Vragen? 


