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  Protocol bedrijfsvoering Jeugd 2020 
 
 

In dit protocol wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 
 
1. Definities 
2. Algemeen 
3. Geen overeenkomst voor te leveren zorg met Jeugdhulpregio FoodValley 
4. Jeugd-Ned 
5. E-mailverkeer via een beveiligde verbinding 
6. Verzoek om toewijzing (JW315) 
7. Verzoek om verlenging van toewijzing (JW315)  
8. Start zorg (JW305) en stop zorg (JW307)  
9. Factureren 
10. Hoofdaannemer en onderaannemer 
11. Landelijke inkoop conform het landelijk transitiearrangement (LTA) 
12. Consultatie  
13. Inzet personeel door zorgaanbieder bij gemeenten 
14. Afsluiten boekjaar (onderhanden werk (OHW)) 
15. Verhuizing/Overdracht van gemeente naar gemeente 
16. Wijzigingen protocol bedrijfsvoering 
 
Bijlagen: 
1. Contactgegevens gemeenten en Jeugdhulpregio FoodValley 
2. Toewijzingscodes 
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1. Definities 
 
AGB-code 
Een unieke zorgaanbiedercode waarmee de zorgaanbieder communiceert met (de gemeenten van) 
Jeugdhulpregio FoodValley (FV) inzake jeugdhulp. Deze is vastgelegd in het gegevensformulier bij de 
deelovereenkomst.1  
Een AGB-code is te verkrijgen via https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag AGB-code 
 
Beschikking cliënt 
De cliënt of diens vertegenwoordiger ontvangt een beschikking van de gemeente waarop bezwaar en 
beroep aangetekend kan worden. In enkele gevallen wordt een beschikking niet verstuurd (geen 
sprake van bezwaar/beroep). 
 
Bestuurlijk aanbesteden 
In FV is vanaf 2016 gekozen voor bestuurlijk aanbesteden. Hiermee is niet de prijs van de zorg 
leidend, maar het garanderen van zorgcontinuïteit, kwaliteit, innovatie en nabijheid. Hierbij wordt in 
samenspraak met de verschillende jeugdhulpaanbieders gezocht naar de invulling van de opdracht tot 
transformatie en de inzet van de financiële middelen. 
 
Boekjaar 
Kosten van activiteiten binnen trajecten worden toegerekend aan het jaar waarin de activiteit is 
uitgevoerd (cf. Jeugdwet vanaf 1-1-2015).  
 
Deelovereenkomst 
Deel van de overeenkomst met een aantal bijlagen. Dit zijn o.a. overzichten van de zorgaanbieders 
met wie afspraken worden gemaakt en de specifieke productbeschrijvingen van de producten die zij 
leveren. Ook een specifiek addendum valt hieronder.  
 
Factuur/declaratie / JW303  
De werkelijke kosten van de cliënt in zorg worden door de zorgaanbieder met een JW303-bericht 
ingediend via VeCoZo of, in uitzonderlijke gevallen, via Jeugd-Ned. De factuur-/declaratieregels in 
deze berichten worden door FV gelijkgesteld aan een factuur.  
 
Gecertificeerde instelling (GI) 
Instelling die belast is met het uitvoeren van een maatregel die door de rechtbank, het Openbaar 
Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming is uitgesproken. Dit betreft o.a. Jeugdbescherming 
Gelderland, William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Samen Veilig. GI’s zijn gecontracteerd 
door FV omdat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de kosten van de diensten die GI’s 
leveren. 
 
Daar waar zorgaanbieder staat in het vervolg van dit protocol, wordt óók de GI bedoeld. 
 
Gemeentecode 
Een unieke code per gemeente. Zie bijlage 1.  
 
iJw-berichten  
Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor jeugdhulp, o.a.: JW301–toewijzing;  
JW303-declaratie/factuur; JW305–start; JW307-stop; JW315-verzoek om toewijzing.   
Zie voor meer informatie:  http://www.istandaarden.nl. 
 
Procesovereenkomst 
Deel van de overeenkomst met algemene aspecten omtrent bestuurlijk aanbesteden. Hierin staan 
regels die voor iedere zorgaanbieder gelden.  
  

 

1 Indien de aanbieder meerdere entiteiten heeft waarmee door FV aparte procesovereenkomst/deelovereenkomsten zijn 

afgesloten, moet de AGB-code verschillen.  

https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag%20AGB-code
http://www.istandaarden.nl/
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Contractdocumenten 
 

Proces 
overeenkomst 

Deel 
overeenkomst 

Addendum 
(optioneel) 

Protocol 
bedrijfsvoering 

 
 
 
Productcode op JW303, t.b.v. factureren 
JW303: Een unieke code per product, te leveren door de zorgaanbieder conform de voorwaarden in 
de deelovereenkomst met FV, zie bijlage 3 van de deelovereenkomst en/of het addendum. Alleen die 
code die met de zorgaanbieder overeengekomen is, kan tegen het afgesproken tarief gefactureerd 
worden. 
De landelijke inkoop kent eigen productcodes en eigen tarieven conform het Landelijk 
Transitiearrangement (LTA). Dit dient via een JW303 te worden gefactureerd. 
 
Schadelastjaar 
Kosten van trajecten worden toegerekend aan het jaar van openingsdatum (DBC/traject systematiek 
cf. Zorgverzekeringswet tot 31-12-2014). Deze vorm van toerekenen wordt niet gebruikt door FV. 
 
Toewijzingsbericht JW301 
Via het digitaal berichtenverkeer ontvangt de zorgaanbieder een toewijzingsbericht (JW301). Dit 
bericht ontvangt de zorgaanbieder via VeCoZo. Zonder een toewijzingsbericht is facturatie van 
geleverde zorg niet mogelijk.   
 
VeCoZo  
VeCoZo staat voor Veilige Communicatie in de Zorg; hiermee worden berichten uitgewisseld. Voor 
kleinere aanbieders is de berichtenapp van ZilliZ (voorheen VNG) een geschikt alternatief. Voor meer 
informatie zie: https://berichtenapp.zilliz.nl 
 
 

2. Algemeen 
 
1. Toegang tot zorg kan via 3 ingangen plaatsvinden: 
 

• Justitieel:  

• Het lokale team van de betreffende gemeente is altijd geïnformeerd en betrokken als hulp 
en ondersteuning vanuit een justitiële maatregel nodig is. Het lokale team zorgt voor een 
contactpersoon voor de GI. De GI overlegt voorafgaand met de contactpersoon van het 
lokale team over de inzet van hulp.  

• Voor een GI is er geen sprake van een beschikking, tegen de uitspraak kan niet in beroep 
worden gegaan. 

• Gegevens worden gedeeld met de gemeente, zie ook onder “Verzoek om toewijzing”. De 
gemeente verstuurt een toewijzingsbericht aan de GI via het digitaal berichtenverkeer. 

• Gemeente:  

• Screening, intake, ondersteuningsplan worden door het lokale team van betreffende 
gemeente gedaan waarna een beschikking wordt afgegeven aan betreffende cliënt en een 
toewijzingsbericht via het digitale berichtenverkeer verstuurd wordt naar de 
zorgaanbieder.  

• Andere verwijzer:  

• Intake door verwijzer waarna door de verwijzer contact wordt opgenomen met het lokale 
team van betreffende gemeente.  

• Indien direct verwezen is naar de zorgaanbieder, neemt de zorgaanbieder binnen 5 
werkdagen contact op met de gemeente, zie ook onder “Verzoek om toewijzing”. De 
jeugdhulp kan direct worden gestart.  

 
2. Om zorg te kunnen declareren moet een toewijzingsbericht zijn afgegeven door de gemeente: 

  

• Toewijzingen worden afgegeven op categorie- of productcodeniveau door de gemeente. 
Als een andere zorglevering nodig is dan door de gemeente is toegewezen, moet de 

https://berichtenapp.zilliz.nl/


__________________________________ 
Protocol bedrijfsvoering d.d. 30-03-2020 
 

 

4 

zorgaanbieder een nieuwe toewijzing aanvragen bij de desbetreffende gemeente (zie 
contactinformatie in bijlage 1) 

• Toewijzingsberichten (JW301) zijn noodzakelijk om jeugdhulp betaald te krijgen.  

• Voor het afgeven van een beschikking aan de cliënt en een toewijzing aan de aanbieder 
geldt een streefdatum van 10 werkdagen na aanvraag. 

• Crisisopvang: jeugdhulp wordt gestart en gemeld door de zorgaanbieder aan de 
gemeente. Binnen 4 tot 6 weken wordt achteraf de toewijzing afgegeven.  

 
3. Facturatie van geleverde zorg aan cliënten kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een 

procesovereenkomst en deelovereenkomst tussen zorgaanbieder en FV én een toewijzingsbericht 
(JW301) van de gemeente. Uitzondering is de landelijke inkoop, genoemd in het landelijk 
transitiearrangement (LTA). 
 

 

 
 

 
 
4. Voor uitwisseling van berichten wordt gebruik gemaakt van het landelijk iJw-berichtenverkeer 

(GGK/VeCoZo). 
 
5. Facturen worden alleen in behandeling genomen wanneer zij digitaal aangeleverd zijn via 

GGK/VeCoZo of via Jeugd-Ned.  
 
6. Geleverde zorg wordt aan FV gescheiden per gemeente gefactureerd. Verzamelfacturen (cliënten 

vanuit verschillende FV gemeenten op één factuur) worden niet geaccepteerd. 
 
7. Om monitoring van de werkelijke uitgaven mogelijk te maken, worden de werkelijk gemaakte 

zorgkosten maandelijks achteraf door de zorgaanbieder gefactureerd en door FV verwerkt.  
 
8. Bij het beëindigen van de jeugdhulp wordt de desbetreffende gemeente door de zorgaanbieder 

geïnformeerd. Ook daar waar een mutatie leidt tot beëindiging van de jeugdhulp gerelateerd aan 
de desbetreffende gemeente (bijv. verhuizing). Het JW307-bericht is hiervoor het verplichte 
bericht. 

 
9. Periodiek worden er op initiatief van FV reguliere gesprekken gevoerd betreffende de voortgang. 

Indien gewenst kan ook de zorgaanbieder hiertoe het initiatief nemen. 
 
10. Betaling van een goedgekeurde factuur vindt in beginsel plaats binnen 30 dagen, na de 21e van 

de maand. 

 
3. Geen overeenkomst voor te leveren zorg met Jeugdhulpregio FoodValley 
 
Wanneer geen overeenkomst is afgesloten met FV óf een product niet is ingekocht en een 
zorgaanvraag ingediend is via een andere verwijzer (dan de gemeente), moet de zorgaanbieder zo 
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snel mogelijk en vóórdat de cliënt in zorg genomen wordt, contact opnemen met de betreffende 
gemeente.  
Indien de gemeente instemt met de zorgverlening, moet de zorgaanbieder toe treden tot het 
inkoopnetwerk van de regio FV om de te declareren zorg betaald te krijgen dan wel het product laten 
contracteren. 
De nieuwe zorgaanbieder dient zich te melden bij contractmanagement@jeugdfv.nl om de screening 
op te starten. Deze screening vindt plaats door de regio FV, niet door de individuele gemeenten.  
Een bestaande zorgaanbieder dient contact op te nemen met de contractmanager van de regio FV via 
contractmanagement@jeugdfv.nl voor aanpassing van de gecontracteerde producten. 
 
Indien de gemeente niet instemt met de zorgverlening, kan géén toetreding tot het inkoopnetwerk 
plaatsvinden en is betaling van geleverde zorg niet mogelijk. Het risico hiervan is dan volledig voor 
rekening van de zorgaanbieder. 
 

4. Jeugd-Ned 
 
FV maakt gebruik van de web-based applicatie Jeugd-Ned (beveiligde omgeving) om het 
berichtenverkeer uit te wisselen met de zorgaanbieder. Naast gebruik van het gestandaardiseerde 
iJw-berichtenverkeer is handmatige input via een Excel-format (JW303 format) mogelijk. Om als 
zorgaanbieder in te kunnen loggen is een Jeugd-Ned FV inlogaccount nodig. Er zijn géén kosten 
verbonden aan het gebruik van deze applicatie door zorgaanbieders. Een account kan worden 
aangevraagd bij FV: bedrijfsvoering@jeugdfv.nl 
 
Waarom Jeugd-Ned? 
Jeugd-Ned kent ten opzichte van het gebruik van VeCoZo o.a. de volgende voordelen: 
1. raadplegen en controle cliënten in zorg en bijbehorende zorgtoewijzing bij FV; 
2. controle en status ingediende factuur 
 
Na het aanvragen van een inlogaccount wordt een Jeugd-Ned handleiding verstrekt. 
 

5. E-mailverkeer via een beveiligde verbinding 
 
Digitaal berichtenverkeer via Jeugd-Ned en VeCoZo/GGK is beveiligd.  
 
FV en de zorgaanbieder kunnen waar nodig privacygevoelige gegevens in bijlagen sturen via een 
beveiligde verbinding (FileCap). Informatie hierover is op te vragen via bedrijfsvoering@jeugdfv.nl. 
 
Deze verbinding loopt via de website van de gemeente Barneveld. Het account is 30 dagen geldig. Bij 
het verstrijken van de toewijzing van het account kan de zorgaanbieder zelf een nieuw account 
aanvragen. Via de beveiligde verbinding kan de zorgaanbieder privacygevoelige bestanden sturen 
naar de FV gemeenten en/of de regio FV. De FV medewerker krijgt een melding (van de gemeente 
Barneveld) in zijn mailbox, waarna hij de door de zorgaanbieder verstuurde gegevens kan 
downloaden. Deze bestanden blijven maximaal 14 dagen beschikbaar. Daarna worden deze 
automatisch verwijderd van de server waarop deze staan. 
Let op: alleen de bijlagen zijn beveiligd. FileCap biedt ook de mogelijkheid om tekst te sturen naar de 
ontvanger. Deze tekst is NIET beveiligd.  
 
Daarnaast kunnen er ook via ShareFile bestanden beveiligd verstuurd worden. Deze werkwijze is 
gekoppeld aan het mailverkeer van de gemeente Ede. 
 

6. Verzoek om toewijzing (JW315)  
 
In de Jeugdwet is geregeld dat, naast de gemeentelijk georganiseerde toegang tot jeugdhulp, ook de 
directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar de jeugdhulp 
blijft bestaan.  
 
Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige zich melden bij de zorgaanbieder. FV wil vanuit de 
zorgaanbieder een melding ontvangen van deze verwijzing, zodat conform de overeenkomst een 
toewijzing (JW301) door de gemeente afgegeven kan worden. 
 

mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
mailto:contractmanagement@jeugdfv.nl
mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
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Via het standaard berichtenverkeer wordt een JW315 bericht verstuurd naar de desbetreffende 
gemeente. De gemeente beantwoordt deze met een JW316 retourbericht en binnen 10 werkdagen na 
ontvangst van het JW315 bericht met een JW301 zorgtoewijzing als de cliënt tot de desbetreffende 
gemeente behoort. Indien een andere gemeente moet worden benaderd door de zorgaanbieder, dan 
laat de gemeente dit terstond weten aan de zorgaanbieder.  
 
Indien de jeugdige niet door de gemeente is verwezen, verwacht de regio FV uiterlijk binnen 10 
werkdagen ná start van de zorglevering een JW315 bericht. 
 
De JW315 dient te worden gestuurd op het moment dat de cliënt als cliënt is geaccepteerd. 
 
Indien de jeugdige WEL door de gemeente is verwezen, dient er géén JW315 bericht te worden 
gestuurd door de zorgaanbieder. 
 
Manier van vullen JW315 bericht: 

• Veld productcode : zie bijlage 2 voor de toewijzingscodes die door de gemeenten worden 
gebruikt; 

• Indien einddatum leeg is, wijst de gemeente maximaal 1 jaar toe 

• Omvang dient gevuld te worden bij specifiek toewijzen; bij aspecifiek toewijzen hoeft dit niet. 

• Gezaghebber is geen verplicht item, maar het helpt de gemeente wel om snel een juist JW301 
bericht af te geven; het heeft daarom de voorkeur dit wel te doen. Gebruik hiervoor het vrije 
tekstveld ‘Commentaar’. 

• Óf de naam van de verwijzer, óf de AGB code van de verwijzer wordt gevuld. De voorkeur 
gaat uit naar de AGB code. 

 

Veld Opmerkingen bij vulling: 

Productcode Zie bijlage 2 

Begindatum Datum waarop de cliënt is geaccepteerd 

Einddatum Indien leeg gelaten: max. 1 jaar tenzij… 

Omvang Volume, eenheid en frequentie vullen bij specifiek toewijzen 

Gezaghebber Op te nemen in vrije tekst veld 

Naam Verwijzer Naam van de verwijzende persoon of instantie 

Zorgverlener Code AGB code van de verwijzer 

 

7. Verzoek om verlenging van toewijzing (JW315) 
 
Als de te leveren zorg doorloopt maar de toewijzingsperiode eindigt, moet een nieuwe zorgtoewijzing 
worden gevraagd aan de gemeente. De werkwijze is identiek aan het eerste verzoek om toewijzing. 
Hierbij dient de startdatum aan te sluiten op de einddatum van de voorliggende toewijzing. 
Vooraf dient er contact te worden opgenomen met het lokale team van de betreffende gemeente over 
de onderbouwing van een verzoek tot verlenging. Een verlenging wordt pas gehonoreerd als het 
lokale team toestemming heeft gegeven. 
 
Let op: als de oorspronkelijke verwijzer het lokale team/wijkteam/sociaal team/CJG van de gemeente 
is, dan géén JW315 bericht insturen voor een vervolgtoewijzing. Neem hiervoor contact op met de 
desbetreffende gemeente. 
 

 

8. Start zorg (JW305) en stop zorg (JW307) 
 
Deze berichten zijn per 01-01-2018 verplicht gesteld door FV en per 30-03-2020 landelijk verplicht 
gesteld door Zorginstituut Nederland als onderdeel van het gestandaardiseerde berichtenverkeer. 
 
FV gebruikt deze berichten enerzijds om de lokale teams te kunnen informeren over de activiteiten 
van de zorgaanbieders. Anderzijds gebruikt FV deze berichten voor het geautomatiseerd afhandelen 
van de facturatie. 
Retourberichten (JW306 en JW308) worden door FV gegenereerd. 
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9. Factureren 
 
9.1 Spelregels 
 
Voor het indienen van facturen gelden de volgende spelregels:  
 
• Facturen dienen in overeenstemming te zijn met de vigerende versie van de externe integratie 

standaard die van toepassing is voor de Jeugdwet.  

• De zorgaanbieder factureert de, in het kader van de overeenkomst verleende zorg, uitsluitend via 
het declaratieportaal van VeCoZo of de ZilliZ-berichten-app. 

• Behoudens overmacht dient de zorgaanbieder de facturen in, uiterlijk de 21e na afloop van de 
betreffende maand. 

• In geval van overmacht neemt de zorgaanbieder contact op met FV en handelt alsnog de 
betreffende facturen binnen drie maanden na de einddatum van de declaratieperiode juist af.  

• Foute factuurregels worden afgekeurd; goedgekeurde regels worden betaald. Afgekeurde regels 
kunnen, na corrigerende maatregelen door de zorgaanbieder, opnieuw worden aangeboden. Een 
creditfactuur is NIET noodzakelijk, tenzij de aanbieder met een JW303F werkt. 

 
Bovenstaande regels gelden voor zowel facturen als gecorrigeerde facturen. 
 

• Correcties die betrekking hebben op het voorgaand kalenderjaar dienen uiterlijk voor de door FV 
aangegeven datum ontvangen te zijn door FV. Deze datum zal opgenomen worden in de 
berichtgeving bij de jaarverantwoording (okt/nov). 

 
Te hanteren eenheden bij facturering in combinatie met de zorgtoewijzing: 
 

Soort zorg Factureringseenheid 

Ambulant individueel Uur 

Ambulant groep Dagdeel 

Pleegzorg Etmaal 

ADHD (bij kindergeneeskunde) Stuks 

Dyslexie Uur 

GB-GGZ Minuten 

S-GGZ Minuten 

Veiligheid Stuks 

Verblijf Etmaal 

Vervoer Etmaal 

 

9.2 Facturen zonder BSN 
 
In bepaalde gevallen hebben jeugdigen géén BSN. Dit betreft o.a. jeugdige asielzoekers. Per 1-1-
2019 is de jeugdhulp aan kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het COA (Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers), overgeheveld naar de gemeenten. 
Omdat er géén BSN is, kan het berichtenverkeer hiervoor niet worden gebruikt. Facturatie van zorg 
geleverd aan deze kinderen kan alleen op papier worden gedeclareerd. Neem hiervoor vóór 
facturatie contact op met FV via bedrijfsvoering@jeugdfv.nl. 
 

10. Hoofdaannemer en onderaannemer  
 
Het berichtenverkeer met FV verloopt via de hoofdaannemer.  
 
De onderaannemer die de cliënt in zorg heeft, stuurt de factuur ter verwerking naar de 
hoofdaannemer. FV ontvangt géén factuur van de onderaannemer. Eventuele communicatie verloopt 
eveneens via de hoofdaannemer.  
 

11. Landelijke inkoop conform het landelijk transitiearrangement (LTA) 
 
De landelijke zorgaanbieder neemt contact op met de betreffende gemeente en levert de gegevens 
aan via een verzoek om toewijzing (JW315). Zie bijlage 1 voor de genoemde contactpersonen per 
gemeente. Zie verder het LTA-bedrijfsvoeringsprotocol zoals opgesteld door iSD/VNG. 

mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
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12. Consultatie 

 
Daar waar er met zorgaanbieders een consultatietarief is afgesproken, wordt deze door de 
zorgaanbieders rechtstreeks gefactureerd aan de gemeenten. Per gemeente kan de zorgaanbieder 
afspraken maken over de gewenste vorm en hoeveelheid. Wij verwachten dat de zorgaanbieder 
tussentijds informatie aanlevert bij de kwartaalgesprekken. 
 

13. Inzet personeel door zorgaanbieder bij gemeenten 
 
Inzet van personeel door zorgaanbieders bij een gemeente zonder dat hier een beschikking aan ten 
grondslag ligt, is een activiteit die wordt geregeld tussen de zorgaanbieders en de betreffende 
gemeente.  
 

14. Afsluiten boekjaar (onderhanden werk (OHW)) 

Gemeentelijke administraties gaan uit van kosten per boekjaar (moment van uitvoeren van de 
activiteit is leidend) en niet van kosten per schadelastjaar. 
 
De beschikbare middelen voor jeugdhulp worden aan de gemeenten per boekjaar toegekend. De 
kosten worden in het juiste boekjaar ten laste van dit beschikbare budget geboekt.  
 
Controleprotocol  
FV hanteert voor de verantwoording van de productie het landelijk opgestelde controleprotocol. 
 

15. Verhuizing/Overdracht van gemeente naar gemeente  
 
FV volgt de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant Woonplaatsbeginsel (zomer 2017) zolang de 
wijzigingen in de bepaling en werkwijze van het woonplaatsbeginsel nog niet zijn ingevoerd. Dit 
convenant geeft het volgende aan. 
 
Bij verhuizing van een gezin/jeugdige naar een andere gemeente tijdens de jeugdhulpverlening zal de 
ontvangende gemeente – als het gezin / gezagsdrager dat wenst – deze jeugdhulp zonder nadere 
indicering, en bij de huidige hulpverlener overnemen en de kosten daarvan vergoeden. 
 
Deze continuering van de lopende afspraken geldt bij trajecten of indicaties, die maximaal 1 jaar 
duren, voor de gehele looptijd van het hulpverleningstraject.  
Bij indicaties, die langer dan 1 jaar duren, kán de ontvangende gemeente na verloop van 1 jaar 
nieuwe afspraken maken, en eventueel tot een nadere of aangepaste indicering komen. De  
ontvangende gemeente neemt in dat geval het initiatief om dat met de latende gemeente en de 
hulpverlener te overleggen.  
 
Daar waar nodig wordt geacht door de gemeente vindt er tussen de beide gemeenten een warme 
overdracht van het hulpverleningstraject plaats. Bij de aanpassing van de hulpverlening staat het 
belang van de jeugdige / het gezin en de continuïteit van de hulpverlening centraal. De verhuizing op 
zich is géén aanleiding voor aanpassing of beëindiging van de jeugdhulpverlening. 
 
1) Niet-FV gemeente betaalt onterecht voor zorg 
 

• Gemeente X vraagt creditering / terugbetaling aan de zorgaanbieder. 

• Gemeenten (X en FV) stemmen onderling af welke zorgaanbieder het betreft 
(contactgegevens zorgaanbieder en cliëntgegevens). 
  

• Indien gecontracteerd: 
o De FV-gemeente maakt een JW301/toewijzing. 
o Wanneer het product niet is ingekocht, neemt de gemeente contact op met FV, de 

contractmanager. Deze stelt een addendum op. Er wordt door de gemeente pas een 
JW301/toewijzing gemaakt wanneer dit addendum getekend retour is.  

o FV (applicatiebeheerder) past gegevens in Jeugd-Ned aan en informeert de 
gemeente wanneer een JW301/toewijzing gemaakt kan worden. 

o De zorgaanbieder kan vervolgens de verstrekte jeugdhulp factureren. 
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• Indien niet-gecontracteerd: 
o De betalende FV-gemeente geeft de gegevens van de zorgaanbieder en de 

cliëntgegevens door aan FV, via info@jeugdfv.nl  
o FV neemt contact op met de zorgaanbieder t.b.v. het opstellen van een proces-

overeenkomst & deelovereenkomst, na screening zoals beschreven bij hoofdstuk 3. 
o FV vraagt de gemeente een JW301/toewijzing te maken. 
o In beginsel wordt in de proces-overeenkomst & deelovereenkomst uitgegaan van FV- 

tarieven en afspraken. 
o Na ondertekening van de proces-overeenkomst & deelovereenkomst kan de 

aanbieder factureren. 
  
2) FV-gemeente betaalt onterecht voor zorg 
 

• FV-gemeente informeert bij FV, financieel medewerker, of er facturen ingediend zijn voor 
betreffende cliënt. 

• Zo ja: 
o De financieel medewerker neemt contact op met de zorgaanbieder en vraagt om 

creditering. 
o FV-gemeente neemt contact op met gemeente X en geeft gegevens door van de 

betreffende zorgaanbieder / cliënt, zodat gemeente X dit verder op kan pakken.  
o Tevens wordt aan de zorgaanbieder gemeld welke gemeente dient te worden 

gefactureerd met contactgegevens. 

• Zo nee: 
o FV-gemeente neemt contact op met gemeente X en geeft gegevens door van de 

betreffende zorgaanbieder / cliënt, zodat gemeente X dit verder op kan pakken. 
 

16. Wijzigingen protocol bedrijfsvoering 
 
FV behoudt zich het recht voor om dit protocol aan te passen naar aanleiding van wijzigingen zoals de 
werkwijze en wetgeving. 
  

mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
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Bijlage 1: Contactgegevens gemeenten en Jeugdhulpregio FoodValley 

Gemeente Code Contactgegevens inzake zorginhoud / 
verwijzingen 

Contactgegevens inzake verzoek 
om toewijzing (JW315) en 
toewijzing (JW301) 

Adres 

Barneveld 0203 Meldingsbalie jeugd 
T: 14 0342  
E: aanmeldingenjeugd@barneveld.nl 

Backoffice Jeugd 
E: Administratiejeugd@barneveld.nl 

Gemeente Barneveld 
Postbus 63  
3770 AB BARNEVELD 

Ede 0228 Toegangsteam Jeugd en Sociaal Team 

T: 14 0318  

 

Zorgadministratie WMO/Jeugd 

T: 14 0318 (Publiekszaken) 

E: Jeugd@ede.nl 

Gemeente Ede 

Postbus 9022 

6710 HK EDE 

Nijkerk 0267 Backoffice Sociaal Domein / Administratie 

T: 14-033 

E: backoffice.po_nk.do_nk@nijkerk.eu  

Backoffice Jeugd 

E: Backoffice@nijkerk.eu 

Gemeente Nijkerk 

Postbus 1000  

3680 BA NIJKERK 

Renswoude 0339 Dorpsteam Renswoude 

T: 0318-578150 

Ermelinde Moonen, coördinator 

E: e.moonen@renswoude.nl 

Ermelinde Moonen, coördinator 

E: e.moonen@renswoude.nl 

Gemeente Renswoude 

Postbus 8 

3927 ZL RENSWOUDE 

Rhenen 0340 CJG Rhenen 

T: 0317-617072  

Hedda Klieverik, coördinator Jeugdteam  

E: h.klieverik@cjgrhenen.nl 

Melanie Janssen 

E: Melanie.Janssen@rhenen.nl 

Anjo Sweers 

E: Anjo.Sweers@rhenen.nl 

Gemeente Rhenen 

Postbus 201 

3910 AE  RHENEN 

Scherpenzeel 0279 sociaalteam@scherpenzeel.nl 

T: 033-2772324 

Annemiek Noorlander, coördinator Sociaal Team 

E: a.noorlander@scherpenzeel.nl 

Ellen Jacobs 

E: E.Jacobs@scherpenzeel.nl 

Gemeente Scherpenzeel 

Postbus 100 

3925 ZJ SCHERPENZEEL 

Veenendaal 0345 CJG Veenendaal 

T: 0318-538222 

E: info@cjgveenendaal.nl 

Backoffice Jeugd 

T: 0318-538519 

Miranda Spaans / Francis Elbers 

E: Backoffice-jeugd@veenendaal.nl 

Gemeente Veenendaal 

Postbus 1100 

3900 BC VEENENDAAL 

FoodValley n.v.t. Contractbeheer / Accounthouder inkoop 

E: info@jeugdfv.nl 

bedrijfsvoering@jeugdfv.nl 

 

Gemeente Ede 

T.a.v. Jeugdhulpregio FoodValley 

Postbus 9022 

6710 HK EDE 

file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/aanmeldingenjeugd@barneveld.nl
mailto:Administratiejeugd@barneveld.nl
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/Jeugd@ede.nl
mailto:backoffice.po_nk.do_nk@nijkerk.eu
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/Backoffice@nijkerk.eu
mailto:e.moonen@renswoude.nl
mailto:e.moonen@renswoude.nl
mailto:h.klieverik@cjgrhenen.nl
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/Melanie.Janssen@rhenen.nl
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/Anjo.Sweers@rhenen.nl
mailto:sociaalteam@scherpenzeel.nl
mailto:a.noorlander@scherpenzeel.nl
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/E.Jacobs@scherpenzeel.nl
mailto:info@cjgveenendaal.nl
file://///ad.ede.nl/userdata/home/voom/Bedrijfsvoering/Jeugd-Ned/Processen/Bedrijfsvoering/Backoffice-jeugd@veenendaal.nl
mailto:info@jeugdfv.nl
mailto:bedrijfsvoering@jeugdfv.nl
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Bijlage 2 - Toewijzingscodes per gemeente 
 

Productcategorie Product-
code 

Productomschrijving Barneveld Ede Nijkerk Rens-
woude 

Rhenen Scherpen-
zeel 

Veenen
-daal 

Persoonlijke verzorging - 40 40A11 
Persoonlijke verzorging regulier: 
inspanningsgericht (individueel) 40 40 40 40A11 40A11 40 40A11 

Vervoerdiensten - 42 42A03 Vervoer: inspanningsgericht 42 42 42 42A03 42A03 42 42A03 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A01 Jeugdhulp verblijf: outputgericht 43A01 43A01 43A01 43A01 43A01 43A01 43A01 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A06 JeugdzorgPlus: outputgericht 43A06 43A06 43A06 43A06 43A06 43A06 43A06 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A08 Deeltijdverblijf: inspanningsgericht 43A08 43A08 43A08 43A08 43A08 43A08 43A08 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A09 Pleegzorg: inspanningsgericht 43A09 43A09 43A09 43A09 43A09 43A09 43A09 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A12 JeugdzorgPlus: inspanningsgericht 43A12 43A12 43A12 43A12 43A12 43A12 43A12 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A35 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht) 43A35 43A35 43A35 43A35 43A35 43A35 43A35 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A36 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (middel) 43A36 43A36 43A36 43A36 43A36 43A36 43A36 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A37 
Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht 
(middelzwaar) 43A37 43A37 43A37 43A37 43A37 43A37 43A37 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A38 Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (zwaar) 43A38 43A38 43A38 43A38 43A38 43A38 43A38 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A39 
Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra 
zwaar) 43A39 43A39 43A39 43A39 43A39 43A39 43A39 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A42 Deeltijdverblijf: inspanningsgericht (zwaar) 43A42 43A42 43A42 43A42 43A42 43A42 43A42 

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling) - 43 43A62 Pleegzorg: inspanningsgericht (weekend) 43A62 43A62 43A62 43A62 43A62 43A62 43A62 

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) - 44 44A06 Jeugdhulp verblijf: exclusief behandeling 44 44 44 44A06 44A06 44 44A06 

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling) - 44 44B03 Begeleiden pleegzorg parttime: outputgericht 44 44 44 44B03 44B03 44 44B03 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A04 Jeugdhulp ambulant regulier: behandeling 45A04 45A04 45A04 45A04 45A04 45A04 45A04 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A06 Jeugdhulp ambulant diagnostiek: behandeling 45A06 45A06 45A06 45A06 45A06 45A06 45A06 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A14 
Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (licht) 45A14 45A14 45A14 45A14 45A14 45A14 45A14 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A15 
Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (middel) 45A15 45A15 45A15 45A15 45A15 45A15 45A15 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A16 
Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (zwaar) 45A16 45A16 45A16 45A16 45A16 45A16 45A16 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A48 
Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding 
individueel 45A48 45A48 45A48 45A48 45A48 45A48 45A48 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A49 Jeugdhulp ambulant regulier: begeleiding groep 45A49 45A49 45A49 45A49 45A49 45A49 45A49 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A52 
Jeugdhulp ambulant regulier: 
inspanningsgericht (op locatie) 45A52 45A52 45A52 45A52 45A52 45A52 45A52 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A53 
Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding 
individueel 45A53 45A53 45A53 45A53 45A53 45A53 45A53 
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Productcategorie Product-
code 

Productomschrijving Barneveld Ede Nijkerk Rens-
woude 

Rhenen Scherpen-
zeel 

Veenen
-daal 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A54 
Jeugdhulp ambulant specialistisch: begeleiding 
groep 45A54 45A54 45A54 45A54 45A54 45A54 45A54 

Jeugdhulp ambulant - 45 45A65 Behandeling: inspanningsgericht 45A65 45A65 45A65 45A65 45A65 45A65 45A65 

Jeugdhulp crisis - 46 46A03 Jeugdhulp crisis verblijf: inspanningsgericht 46 46 46 46A03 46A03 46 46A03 

Jeugdhulp crisis - 46 46A05 Jeugdhulp crisis pleegzorg: inspanningsgericht 46 46 46 46A05 46A05 46 46A05 

Jeugdhulp crisis - 46 46B01 Jeugdhulp crisis ambulant: outputgericht 46 46 46 46B01 46B01 46 46B01 

Jeugdreclassering - 47 47A01 Jeugdreclassering: outputgericht 47A01 47A01 47A01 47A01 47A01 47A01 47A01 

Jeugdreclassering - 47 47A02 
Voorbereiding gedragsbeïnvloedende 
maatregel: outputgericht 47A02 47A02 47A02 47A02 47A02 47A02 47A02 

Jeugdreclassering - 47 47A03 
Gedragsbeïnvloedende maatregel: 
outputgericht 47A03 47A03 47A03 47A03 47A03 47A03 47A03 

Jeugdreclassering - 47 47A04 ITB-Criem: outputgericht 47A04 47A04 47A04 47A04 47A04 47A04 47A04 

Jeugdreclassering - 47 47A05 ITB-Harde kern: outputgericht 47A05 47A05 47A05 47A05 47A05 47A05 47A05 

Jeugdreclassering - 47 47A06 Samenloop: outputgericht 47A06 47A06 47A06 47A06 47A06 47A06 47A06 

Jeugdreclassering - 47 47B00 Toezicht en begeleiding: outputgericht 47B00 47B00 47B00 47B00 47B00 47B00 47B00 

Jeugdreclassering - 47 47B01 
Voorbereiding gedrag beïnvloedende 
maatregel: outputgericht 47B01 47B01 47B01 47B01 47B01 47B01 47B01 

Jeugdreclassering - 47 47B02 Gedrag beïnvloedende maatregel: outputgericht 47B02 47B02 47B02 47B02 47B02 47B02 47B02 

Jeugdreclassering - 47 47B03 
Individuele trajectbegeleiding CRIEM: 
outputgericht  47B03 47B03 47B03 47B03 47B03 47B03 47B03 

Jeugdreclassering - 47 47B04 
Individuele trajectbegeleiding Harde Kern: 
outputgericht 47B04 47B04 47B04 47B04 47B04 47B04 47B04 

Jeugdreclassering - 47 47B05 Samenloop: outputgericht 47B05 47B05 47B05 47B05 47B05 47B05 47B05 

Jeugdreclassering - 47 47B06 
Scholings- en trainingsprogramma: 
outputgericht 47B06 47B06 47B06 47B06 47B06 47B06 47B06 

Jeugdbescherming - 48 48A00 Jeugdbescherming: outputgericht 48A00 48A00 48A00 48A00 48A00 48A00 48A00 

Jeugdbescherming - 48 48A03 Voogdij: outputgericht 48A03 48A03 48A03 48A03 48A03 48A03 48A03 

Jeugdbescherming - 48 48A04 Ondertoezichtstelling jaar 1: inspanningsgericht 48A04 48A04 48A04 48A04 48A04 48A04 48A04 

Jeugdbescherming - 48 48A05 
Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: 
inspanningsgericht 48A05 48A05 48A05 48A05 48A05 48A05 48A05 

Jeugdbescherming - 48 48B00 Ondertoezichtstelling jaar 1: outputgericht 48B00 48B00 48B00 48B00 48B00 48B00 48B00 

Jeugdbescherming - 48 48B01 
Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: 
outputgericht 48B01 48B01 48B01 48B01 48B01 48B01 48B01 

Jeugdbescherming - 48 48B02 Voogdij: outputgericht 48B02 48B02 48B02 48B02 48B02 48B02 48B02 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49A01 
Activiteiten in het preventief justitieel kader: 
inspanningsgericht 49A01 49A01 49A01 49A01 49A01 49A01 49A01 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49A02 
Activiteiten in het preventief justitieel kader: 
outputgericht 49A02 49A02 49A02 49A02 49A02 49A02 49A02 
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Productcategorie Product-
code 

Productomschrijving Barneveld Ede Nijkerk Rens-
woude 

Rhenen Scherpen-
zeel 

Veenen
-daal 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49A03 
Activiteiten in het preventief justitieel kader: 
outputgericht (licht) 49A03 49A03 49A03 49A03 49A03 49A03 49A03 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49A04 
Activiteiten in het preventief justitieel kader: 
outputgericht (middel) 49A04 49A04 49A04 49A04 49A04 49A04 49A04 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49A06 Begeleiding toezicht: outputgericht 49A06 49A06 49A06 49A06 49A06 49A06 49A06 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B00 Activiteiten in het preventief kader: outputgericht 49B00 49B00 49B00 49B00 49B00 49B00 49B00 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B01 Advies/consult: outputgericht 49B01 49B01 49B01 49B01 49B01 49B01 49B01 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B03 Crisisinterventie: outputgericht 49B03 49B03 49B03 49B03 49B03 49B03 49B03 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B05 Overig: Raadsmelding: outputgericht / 1 maand 49B05 49B05 49B05 49B05 49B05 49B05 49B05 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B06 
Overig: Zorgmelding/SAVE-onderzoek: 
outputgericht 49B06 49B06 49B06 49B06 49B06 49B06 49B06 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B07 
Overig: Begeleiding toeleiding gesloten 
jeugdzorg: outputgericht 49B07 49B07 49B07 49B07 49B07 49B07 49B07 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B20 Drangtraject (1 en 2 kinderen) / 6 maanden 49B20 49B20 49B20 49B20 49B20 49B20 49B20 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B21 Drangtraject vervolgmaand (1 en 2 kinderen) 49B21 49B21 49B21 49B21 49B21 49B21 49B21 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B22 Drangtraject (>= 3 kinderen) / 6 maanden 49B22 49B22 49B22 49B22 49B22 49B22 49B22 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B23 Drangtraject vervolgmaand (>= 3 kinderen) 49B23 49B23 49B23 49B23 49B23 49B23 49B23 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B25 FORZA (prev. jeugdreclassering thuiszitters) 49B25 49B25 49B25 49B25 49B25 49B25 49B25 

Activiteiten in het preventief justitieel kader - 49 49B61 Actieve consultatieve dienstverlening / 1 maand 49B61 49B61 49B61 49B61 49B61 49B61 49B61 

Kindergeneeskunde - 53 53A01 
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij gedragsproblemen 53 53 53 53A01 53A01 53 53A01 

Kindergeneeskunde - 53 53A02 Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen 53 53 53 53A02 53A02 53 53A02 

Kindergeneeskunde - 53 53A03 

Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening 53 53 53 53A03 53A03 53 53A03 

Kindergeneeskunde - 53 53A04 
Consult op de polikliniek bij een psychische of 
gedragsaandoening 53 53 53 53A04 53A04 53 53A04 

Kindergeneeskunde - 53 53A05 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (incl. activiteiten 
psychosociaal specifiek) 53 53 53 53A05 53A05 53 53A05 

Kindergeneeskunde - 53 53A06 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of 
dagbehandeling bij een psychische of 
gedragsaandoening (excl. activiteiten 
psychosociaal specifiek) 53 53 53 53A06 53A06 53 53A06 

Jeugd-ggz - 54 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch 54 54 54 54001 54001 54 54001 

Jeugd-ggz - 54 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch 54 54 54 54002 54002 54 54002 

Jeugd-ggz - 54 54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch 54 54 54 54003 54003 54 54003 

Jeugd-ggz - 54 54004 Jeugd-ggz diagnostiek 54 54 54 54004 54004 54 54004 
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Productcategorie Product-
code 

Productomschrijving Barneveld Ede Nijkerk Rens-
woude 

Rhenen Scherpen-
zeel 

Veenen
-daal 

Jeugd-ggz - 54 54005 Jeugd-ggz verblijf licht 54 54 54 54005 54005 54 54005 

Jeugd-ggz - 54 54006 Jeugd-ggz verblijf zwaar 54 54 54 54006 54006 54 54006 

Jeugd-ggz - 54 54007 Jeugd-ggz verblijf zonder overnachting 54 54 54 54007 54007 54 54007 

Jeugd-ggz - 54 54008 
Jeugd-ggz beschikbaarheidscomponent voor 
24-uurs crisiszorg 54 54 54 54008 54008 54 54008 

Jeugd-ggz - 54 54009 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse A 54 54 54 54009 54009 54 54009 

Jeugd-ggz - 54 54010 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse B 54 54 54 54010 54010 54 54010 

Jeugd-ggz - 54 54011 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse C 54 54 54 54011 54011 54 54011 

Jeugd-ggz - 54 54012 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse D 54 54 54 54012 54012 54 54012 

Jeugd-ggz - 54 54013 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E 54 54 54 54013 54013 54 54013 

Jeugd-ggz - 54 54014 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F 54 54 54 54014 54014 54 54014 

Jeugd-ggz - 54 54015 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G 54 54 54 54015 54015 54 54015 

Jeugd-ggz - 54 54016 Jeugd-ggz crisis behandeling 54 54 54 54016 54016 54 54016 

Jeugd-ggz - 54 54017 Jeugd-ggz crisis verblijf 54 54 54 54017 54017 54 54017 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55001 Jeugd-ggz behandeling specialistisch 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55002 Jeugd-ggz diagnostiek 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55003 
Jeugd-ggz beschikbaarheidscomponent voor 
24-uurs crisiszorg 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55004 Consultatie 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55005 Jeugd-ggz verblijf zonder overnachting 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55006 
Deelprestatie verblijf GGZ A (Lichte 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55007 
Deelprestatie verblijf GGZ B (Beperkte 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55008 
Deelprestatie verblijf GGZ C (Matige 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55009 
Deelprestatie verblijf GGZ D (Gemiddelde 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55010 
Deelprestatie verblijf GGZ E (Intensieve 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55011 
Deelprestatie verblijf GGZ F (Extra intensieve 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55012 
Deelprestatie verblijf GGZ G (Zeer intensieve 
verzorgingsgraad) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55013 Specialistische begeleiding jeugdhulp ambulant 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55014 Deelprestatie verblijf GGZ H 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55015 Behandeling en verblijf JeugdzorgPlus 55 55 55 55 55 55 55 
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Productcategorie Product-
code 

Productomschrijving Barneveld Ede Nijkerk Rens-
woude 

Rhenen Scherpen-
zeel 

Veenen
-daal 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55016 Behandeling en verblijf JSLVG 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55017 Diagnostiek, observatie en behandeling 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55018 IC: diagnostiek, observatie en behandeling 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55019 VIC: diagnostiek, observatie en behandeling 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55020 Opvang en behandeling slachtoffers loverboys 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55021 Voedselweigering 24 uurs 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55022 Voedselweigering 24 uurs weekend 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55023 Voedselweigering dagbehandeling 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55024 Voedselweigering nazorg 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55025 Voedselweigering ambulant 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55026 Voedselweigering reiskosten 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55027 Voedselweigering zindelijkheid 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55028 
Begeleiding en behandeling autisme intensief 
(Kib Ass) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55029 Med-Psy unit (MPU-bed) 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55030 TPO 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55031 MST PSB 55 55 55 55 55 55 55 

Landelijk ingekochte zorg - 55 55032 MBT Early 55 55 55 55 55 55 55 

 
 


