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Sprekers 

 Paul Grob:  Manager TWO 

 Lauran van Kaam en Guido Uland : implementatie 

berichtenverkeer 

 Karin van Gelderen: Software-applicatie Aeolus 

 Riz Ahmed: accountmanager I sociaaldomein. 



Informatie op website 

 www. jeugdhulphollandrijnland.nl 

 Protocol automatisch berichtenverkeer 

 Vraag om verdiepende informatie via 

servicedeskjeugdhulp@servicepunt71.nl  

 Melding wordt verwerkt en voorzien van antwoord of 

telefonisch contact vanuit TWO  

 Deze procedure om de werkzaamheden goed te kunnen 

verdelen.  

https://jeugdhulphollandrijnland.nl/
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Administratief zicht op jeugdhulp  

 Elke verwijzing vastgelegd 

 BSN en NAW 

 Vastgesteld product 

 Vastgestelde tijdsduur 

 Begin en einddatum 

 Resulterend in P*Q, levertermijn en dus zicht 

op kosten. 

 Declaratie conform verwijzing 

 Op maandbasis. 



Automatisch berichtenverkeer 

 Uitwisseling van informatie voor: 

 Budgetbenutting 

 Rechtmatigheid van bestedingen 

 Regie op doorlooptijden 

 Facturatie en betaling geleverde hulp  

 



Noodzakelijke berichten 

 315  vanuit Jeugdhulpaanbieder 

 301 Check op woonplaatsbeginsel vanuit TWO 

 303/321 Facturatie vanuit Jeugdhulpaanbieder 

 305 Start zorg in combinatie 307 Einde zorg 
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iJw Bericht 

Ter ondersteuning heeft Zorginstituut 

Nederland samen met gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders iJw ontwikkeld:  

 Een standaard voor informatie-uitwisseling. 

 Hoewel het gebruik van iJw vrijblijvend is, 

onderschrijven alle partijen het nut van deze 

iStandaard.  



Regionaal declaratie- en 

betaalsysteem 

• JGT 

• Huisarts 

• Medisch 

specialist  
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Berichten versturen naar TWO 

 Via uw eigen applicatie 

 Via de VNG app 

 Gefaseerde invoer 
1 januari – 1 april 
bericht 301 t/m 304  
315/316 
321/322 

 na 1 april overstap op IJW 2.1/xml, daarna 305 t/m 308 

 Tussen 31 maart 00.00 uur en 3 april 10.00 uur geen 
berichtenverkeer mogelijk 
 

 



Praktijk TWO 

 Applicatie is Aeolus 

 Initiële vulling via iJw 315 of excel op basis 315 

 Per 1 december via GGK of excel via beveiligde omgeving. 

 Start berichtenverkeer met iJw 315 vanuit 
jeugdhulpaanbieder  

 Na check op woonplaatsbeginsel iJw 301 retour 

 Per maand iJw 303/321 facturatie  

 (bij de JW321 betreft dit de afgesloten DBC’s) 

 Betaling wordt verzorgd  



De afspraken 

 Bij aanmelding direct 315 volledig gevuld 

 Inclusief doorverwijzer 

 Zo veel mogelijk juiste productcodes en hoeveelheden 

 Maandelijks 303/321 met geleverde zorg met juiste 

codes en hoeveelheden  

 Per 3e kwartaal  305 en 307 





Berichten versturen naar TWO 

 Toelichting en invulspecificaties berichtensoorten 

 Voor alle berichten geldt dat een correct BSN en een 

correcte AGB code vereist is 



Bericht 315 toewijzing jeugdhulp 

 Correct BSN 

 Productcode + categorie invullen 

 Verwijzer invullen 

 GGZ (51/52 generalistische / specialistische jeugdhulp) 



Bericht 302 

 Automatisch bericht vanuit uw applicatie of app 

 Geen verdere invulinstructie noodzakelijk 



Bericht 303 

 Declaratie/facturatie bericht 

 Maandelijks verzenden 

 Correcte productcategorie + productperiode, deze moet 

gelijk zijn aan de 301 

 Crediteringen, nadere afspraken! 

 Afrondingen 



Bericht 303 

Belangrijk! 

 Een declaratie periode is van 1e van de maand tot en 

met de laatste van de maand. In de prestatieregel staat 

de startdatum van de geleverde zorg. 

 U mag meerdere jeugdigen aanleveren per bericht 

 U stuurt maandelijks een 303 naar Holland Rijnland 



Bericht 321 

 DBC 

 Stop levering nieuwe DBC is 1-1-18 

 Er is nog geen definitief besluit omtrent de overgang 



Bericht 305 (fase 2 na 1-4-17) 

Alleen gebruiken voor start jeugdhulp  

Is géén bericht voor het inzetten van nieuwe zorg 

Alleen verzenden indien er een 301 is verzonden vanuit 

TWO. Niet gebruiken als 315! 



Bericht 307 (fase 2 na 1-4-17) 

 Te gebruiken bij het stoppen van levering jeugdhulp 


