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Jeugd voor gevorderden 

 
Frederike Roetering (gemeente Venlo) 

Sebastiaan Stevens (gemeente Peel en Maas) 

 

24 november 2016 

Wat gaan we in deze workshop doen? 

Informeren: 
 
- Verschillen tussen Jeugd Regulier en Jeugd Specialistische GGZ 

 
- Proces berichtenverkeer Specialistische GGZ 

 
- Proces facturatie Specialistische GGZ 

 
- NHC/NIC componenten 

 
- Dyslexie in 2017 
 
Eenduidigheid creëren: 
 
- Vragen beantwoorden zodat iedereen vanaf 1 januari 2017 met 

de juiste kennis/vaardigheden aan de slag kan 
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Verschillen tussen Jeugd Regulier en Jeugd Specialistische GGZ 

Jeugd Regulier Jeugd Specialistische GGZ 

Aanmelding Cliënt meldt zichzelf bij de 
gemeente met zorgvraag. 

Cliënt meldt zichzelf met 
verwijzing van huisarts of 
medisch specialist bij de 
aanbieder. De aanbieder meldt 
de cliënt middels een iJW315 
bericht bij de gemeente. 

Verstrekking indicatie Bij besluit tot zorgverlening 
stuurt de gemeente een iJW301 
bericht aan de aanbieder. 

Gemeente gaat standaard 
akkoord met iJW315 en stuurt 
conform een iJW301 bericht aan 
de aanbieder. 

Wijziging zorgbehoefte Cliënt neemt zelf contact op met 
de gemeente, waarna er opnieuw 
een keukentafelgesprek plaats 
vindt. 

Aanbieder stuurt de gemeente 
een iJW315 bericht met de 
wijzigingen. 

Verlenging indicatie Cliënt neemt zelf tijdig contact 
op met de gemeente. 

Aanbieder stuurt de gemeente 
een iJW315 bericht. 

Facturatie Aanbieder stuurt 4-wekelijks een 
iJW303 factuur met 
daadwerkelijk productie over 
afgelopen maand 

Aanbieder factureert of 
tussentijds middels iJW303 of bij 
afsluiting DBC middels iJW321 of 
iJW303  factuur 

Proces berichtenverkeer Specialistische Jeugd GGZ 

 
 

De cliënt meldt zich bij u 
middels een verwijzing 

van de huisarts of 
medisch specialist 

U stuurt een 
iJW315 bericht 

naar de 
gemeente 

De gemeente 
verwerkt het 

iJW315 bericht 
en stuurt een 
iJW316 retour 

Gemeente stuurt u een 
iJW301 bericht 

(overeenkomstig de 
gegevens uit het 
iJW315 bericht) 

U stuurt een 
iJW302 bericht 

retour 

Wijzigt de 
zorgbehoefte 
tussentijds? 

JA 

Breng de gemeente 
middels een iJW315 
bericht op de hoogte 

van de wijziging 

NEE 

Eindigt de zorg 
eerder dan de 

einddatum 
indicatie? 

JA 
U stuurt de 

gemeente een 
iJW307 bericht 

U ontvangt van de 
gemeente een iJW308 

bericht retour 

NEE 

Moet de indicatie na 
afloop van de DBC 
worden verlengd? 

JA 

U stuurt de 
gemeente een 
nieuw iJW315 

bericht 

Proces start 
weer vooraan 

NEE 
U hoeft niets te doen, 

indicatie eindigt 
automatisch 
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Proces facturatie Specialistische Jeugd GGZ 

 
 

Wilt u uw DBC-
traject tussentijds 

factureren? 

JA 

Stuur vierwekelijks 
een iJW303 

factuur in over de 
daadwerkelijke 
productie. Uw 

factuur bevat een 
x aantal Euro's 
voor die vier 

weken. 

De gemeente 
verwerkt uw 
tussentijdse 

factuur en stuurt 
een iJW304 bericht 

retour 

Aan het einde van 
het traject (max. 1 
jaar) stuurt u de 
eindnota met het 
restbedrag van de 
DBC als iJW303 

factuur 

De gemeente 
verwerkt uw 

eindfactuur en 
stuurt een iJW304 

bericht retour 

NEE 

Aan het einde van de 
DBC-looptijd (max. 1 

jaar) stuurt u een 
iJW321 of iJW303 
factuur naar de 

gemeente conform 
het DBC tarief uit het 

jaar dat de DBC is 
gestart 

De gemeente 
verwerkt uw 

iJW321 of iJW303 
factuur en stuurt u 

een iJW322 of 
iJW304 bericht 

retour 

NHC/NIC componenten    
• NHC / NIC wordt apart gefactureerd 

• Facturatie NHC / NIC loopt niet via berichtenverkeer 

• Aparte instructie volgt voor die aanbieders die het betreft 

• Er loopt in de regio een werkgroep die zich bezig houdt met 
invulling NHC / NIC nadat overgangsregeling afloopt.  
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Dyslexie in 2017 (1) 

• Aanmelding middels iJW315 bericht met code 52000 bij de 
gemeente; 

• Enkel diagnose en geen behandeling?  factureer de 
diagnose met code 52B01 middels een iJW321 of iJW303 
factuur als eindfactuur; 

• Wel behandeling?  Indicatie blijft bestaan met code 52000 
voor de duur van 365 dagen; 

• Facturatie behandeling: 
– tussentijds middels iJW303 factuur op code 52000 en eindfactuur op 

daadwerkelijke code met iJW303; 

– of aan het einde van de looptijd middels iJW303 of iJW321 met 
daadwerkelijke productcode; 

• Behandeling nog niet klaar na 365 dagen?  vraag nieuwe 
DBC aan met iJW315 bericht. 

 

 

Dyslexie in 2017 (2) 

Productcodes dyslexie in 2017: 

 

 

 

Code Omschrijving 

52000 Nader te bepalen (enkel te gebruiken bij tussentijdse facturatie bij 
behandeling) 

52B01 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

52B02 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 

52B03 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 

52B04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten 
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Vragen? 


