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Inhoud 

1. Nieuw gepubliceerde versie bedrijfsvoeringprotocol 

2. Overgang GGZ 2017-2018 (Bedrijfsvoeringprotocol) 

3. Invoering Landelijke productcodes (zo veel mogelijk) 

4. Inzenden facturen over 2017! 



Nieuw bedrijfsvoeringprotocol 

 Extra aandachtspunten  Jw315 (V.O.T.) 
 Welk format kunnen we wel en welke niet 

verwerken? 
 In 2017 voor klinisch verblijf en ambulante 

specialistisch GGZ toewijzingscode 50900 en 50950 
aanvragen. 

 Nieuwe aanbieder, wat zijn de spelregels? 

 Zorg valt onder landelijke raamcontract, √ vink 
aan. 



 

Nieuw bedrijfsvoeringprotocol
 

 Veel voorkomende fouten in Jw-berichten 

 Geen dubbele Jw315 versturen! 

 Bij versturen Jw321 NZA -codes gebruiken (2017) 

 Kies voor of productcode of toewijzingscode in de 
JW315, niet beide aanvragen! 



Overgang GGZ 2017-2018 

 In de regio Holland Rijnland is er geen Toewijzing 
(Jw301) verstrekt met einddatum in 2018. 

 Dit betekent dat alle GGZ aanbieders voor zorg vanaf 1-
1-2018 nieuwe JW301’s moeten aanvragen middels het 
verzoek om toewijzing (Jw315) 

 Streefdatum inrichting onze zijde is 1 december 2017, u 
krijgt nog nader bericht. 



Invoering Landelijke 
productcodes (zo veel mogelijk) 

Stelling 1. 

Hoe kijkt u aan tegen het zoveel mogelijk gebruik 
maken van de landelijke productcodes per 1-1-2018? 

Stelling 2. 

Indien we de codes definitief gaan invoeren bent u 
dan voor een harde overgang ( alle bestaande 
toewijzingen die over het jaar 2017 heenlopen 
worden per 1-1-2018 omgezet naar de nieuwe code 
en de oude worden afgesloten). Of liever een zachte 
overgang, geen omzetting? 



Inzenden facturen 2017 

Nog geen factuur verzonden? 
 Stuur een mail naar jeugdhulp@hollandrijnland.nl en geef aan

wanneer u de eerste factuur (gelijktijdig test) verstuurd. 
 Na goedkeuring onze zijde kunt u de resterende facturen over de 

reeds afgelopen periode sturen. 

Al wel facturen verzonden? 
 Zorg dat u maandelijks bij bent met factureren! 
 Kijk goed of er in het retour JW304/Jw322 fouten staan! 

1e	 kwartaal 2018 
 Factureert u maandelijks dan verwachten we in januari alleen 

december. 
 Factureert u DBC’s, verzoek voor 1 maart 2018 aan te leveren! 
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Hulp nodig? 

Indien uw bedrijfsvoering vragen heeft over facturen, kunt 
u altijd mailen met jeugdhulp@hollandrijnland.nl 

Indien nodig maken we met u een afspraak om te kijken 
hoe we gezamenlijk eventuele problemen kunnen 
oplossen! 
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Vragen??? 


