
TRAINING BERICHTENVERKEER



REDENEN DRIE DECENTRALISATIES

• Eén gezin, één, plan, één regisseur

• Integrale aanpak

• Meer zelfredzaamheid en maatschappelijk initiatief

• Dichter bij de burger en samenleving

• Anders en beter – effectiever en efficiënter

• Meer met minder



DRIE DECENTRALISATIES - GEMEENTEN
Awbz bestaat niet meer

• Awbz is overgegaan naar de Wmo en Zorgverzekeringswet. 

• Gemeenten zijn sinds 1 jan 2015 binnen de Wmo ook verantwoordelijk voor 

ondersteuning en begeleiding. 

Participatiewet

• Meer mensen, ook diegenen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

• Doelgroepen uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), Wajong en Wet werk 

en bijstand (WWB). 

Transitie van de jeugdzorg

• Gemeenten zijn sinds 1 jan 2015 verantwoordelijk voor huidige provinciale 

(geïndiceerde) jeugdzorg. 

 Jeugdbescherming

 Jeugdreclassering

 JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)

 Geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGz)

 Zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB)



DECENTRALISATIE WMO & JEUGD

Door de decentralisaties is het zorglandschap verandert, er zijn nu: 

• 390 gemeenten & samenwerkingsverbanden

• 6000+ zorgaanbieders

Door de decentralisaties wisselen gemeenten, zorgaanbieders en andere partijen nu meer 

gegevens uit. 

Om dit gestroomlijnd te laten verlopen is het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) in het 

leven geroepen waarbinnen men werkt met berichtverkeer volgens berichtenstandaarden. 



BERICHTENVERKEER
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Buren

Culemborg

Zaltbommel

GGK Vecozo

Zorgboerderij De Kei

Pro Persona

SCIO Tiel

Rinis

Feiten
 Eén kanaal voor alle berichten
 In dezelfde taal



BENODIGDHEDEN GEMEENTEN
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Inkoop & 

contract

management

Gemaakte 

afspraken over:

Zorg

Productcodes

Termijnen

Registratie & 

toegang tot het 

GGK

Optioneel 

Digitale GGK 

koppeling

Back- en 

frontoffice 

applicatie

Beleid op 

berichten 

verkeer

Teamprestatie

Voldoende en 

geïnformeerde en 

samenwerkende  

medewerkers van 

keukentafel-

gesprek tot 

facturatie en 

verantwoording

Processen

Op elkaar 

afgestemd en 

ieder kent eigen 

rol en 

verantwoordelijk-

heid



REGIO RIVIERENLAND



OVERZICHT APPLICATIES GEMEENTEN
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Applicaties:

Stipter

Applicaties:

CiVision

Samenlevingszaken Zorg 

& Welzijn

Applicaties:

GWS4All en diverse 

suites

Gemeente:
Lingewaal

Applicaties:

Aeolus

Gemeenten:
Buren

Neder-Betuwe

Gemeenten:
Culemborg

Geldermalsen

Maasdriel

Neerijnen

Tiel

Zaltbommel

Gemeente:
West Maas en Waal



INSTRUMENTEN GEMEENTEN



BENODIGDHEDEN AANBIEDERS
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Raam-

overeenkomst

Gemaakte 

afspraken over:

Zorg

Productcodes

Termijnen

Registratie & 

toegang tot 

Vecozo

Back- en 

frontoffice 

applicatie

AGB-code Registratie & 

toegang tot 

CAK

Registratie & 

toegang tot 

INITI8



APPLICATIES GROTE ZORGAANBIEDERS



APPLICATIES MIDDEN/KLEINE 
ZORGAANBIEDERS
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HOE WERKT HET BERICHTENVERKEER
Uitgewerkt per groep:

• WMO / JW301 & 302

• WMO / JW303 & 304

• WMO / JW305 & 306

• WMO / JW307 & 308

• WMO / JW315 & 316

• JW321 & JW322



BERICHTENVERKEER OVERZICHT
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Set Bericht Inhoud Uitleg

1 WMO/ JW301 Toewijzing Toewijzing opgesteld door de gemeente wordt verstuurd.

WMO/ JW302 Toewijzing retourbericht Reactie op toewijzing in hoeverre akkoord of reactie. 

2 WMO/ JW303 Declaratie Declaratie van verleende zorg op basis van 301 bericht.

WMO/ JW304 Declaratie retourbericht Reactie op declaratie.. 

3 WMO/ JW305 Aanvang WMO/jeugdhulp Op basis van toewijzing aangevangen hulp. 

WMO/ JW306 Aanvang WMO/jeugdhulp retourbericht Reactie op aanvang hulp. 

4 WMO/ JW307 Beëindiging/mutatie WMO/jeugdhulp Beëindiging/mutatie toegewezen hulp. 

WMO/ JW308 Beëindiging/ mutatie WMO/jeugdhulp 

retour 

Reactie op beëindiging hulp. 

5 WMO/ JW315 Aanvraag of Verzoek tot toewijzing 

“Huisartsentroute”

Doorverwezen zorg aan zorginstelling (directe verwijzer). 

JW 301 noodzakelijk. 

WMO/ JW316 Aanvraag of Verzoek tot toewijzing 

“Huisartsentroute” retour

Reactie op doorverwezen zorg aan zorginstelling (directe 

verwijzer)

6 JW321 Declaratiebericht Jeugd GGZ / DBC Declaratie van verleende zorg op basis van 301 bericht. JW 

301 noodzakelijk. 

JW322 Retourbericht Jeugd GGZ / DBC Reactie op declaratie. 



LEGENDA POPPETJES
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Burger

Gebiedsteam

Administratie

Zorgaanbieder(s)

Huisarts

Handeling iWMO/iJW bericht



ZORGPROCES TOEWIJZING (OUD)

Processtappen

Legenda:

Heeft behoefte

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder
Inventariseert 

behoefte

Stelt een zorgplan en 

een beschikking  op

Verwerkt toewijzing 

in applicatie

Ontvangt 

toewijzing

Verstuurt beschikking 

en toewijzing

Controleert

toewijzing

Akkoord, start zorg

Niet akkoord, neemt 

contact op
Uitzoeken

Akkoord

Ontvangt 

beschikking



TOEWIJZING MET BERICHTEN 

Heeft behoefte

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder
Inventariseert 

behoefte

Verwerkt toewijzing 

in applicatie

Ontvangt 

301-bericht

Verstuurt 

301-bericht

Controleert

301-bericht

Akkoord, verstuurt 

302-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 302-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

302-bericht

Ontvangt

302-bericht incl. 

input fout

Berichten

Processtappen

Berichten: 

301 & 302 

Legenda:

G
G

K
/
V
e
co
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Stelt een zorgplan en 

een beschikking  op

Verstuurt beschikking 
Ontvangt 

beschikking



Onderwerp 301-bericht 302-bericht

Inhoud Toewijzing Toewijzing retourbericht

Richting Van gemeente aan zorgaanbieder Van zorgaanbieder aan gemeente

Uitleg Toewijzing opgesteld door de gemeente wordt verstuurd. Reactie op toewijzing in hoeverre akkoord of reactie. 

Informatie • Voordat de gemeente administratie een toewijzing kan 

versturen gaat er eerst een geheel proces aan vooraf bij 

het gebiedsteam in samenwerking met de burger. 

• De toewijzing wordt geadministreerd in de gemeente 

applicatie waarna hiervan een 301-bericht wordt 

gegenereerd en verstuurd aan de zorgaanbieder. 

• De zorgaanbieder ontvangt het 301-bericht met de 

toewijzing aangaande te verlenen zorg aan de burger. 

• De zorgaanbieder controleert het 301-bericht en 

reageert middels een 302-bericht terug naar de 

gemeente. Dit retourbericht bevat informatie of het 

ontvangen bericht in orde is of dat het technische of 

inhoudelijke fouten bevat en welke dat zijn. Een aantal 

technische controles wordt geautomatiseerd uitgevoerd 

door het Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke controle 

moet worden uitgevoerd door de ontvanger. 

TOEWIJZING IN 301 & 302 BERICHT

18



HOE WIJZIG JE EEN TOEWIJZING?

1. Wijzigingen doorgeven met nieuwe toewijzing

2. Verkorten, verlengen -> nieuwe toewijzing

3. Zorgaanbiederwijziging -> nieuwe toewijzing of beschikking

 Oude toewijzing afsluiten, nieuwe toewijzing starten

4. Productwijziging -> nieuwe beschikking

 Oude toewijzing/beschikking afsluiten, nieuwe beschikking/toewijzing starten

5. Intrekken (als in niet verstuurd!)

 Einddatum gelijk Begindatum

 Reden van intrekking meegeven: negatief indicatiebesluit (2.0)



ZORGPROCES FACTURATIE (OUD)

Heeft zorg ontvangen

Ontvangt

factuur

Controleert

factuur

Akkoord en betaalt

Niet akkoord, neemt 

contact op

Ontvangt

betaling

Uitzoeken

Processtappen

Heeft zorg verleend

Verstuurt op basis 

van verleende zorg 

maandelijks een 

factuur

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

Legenda:



FACTURATIE MET BERICHTEN
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Heeft zorg ontvangen

Verstuurt

303-bericht

Ontvangt

303-bericht

Controleert

303-bericht

Akkoord, verstuurt 

304-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 304-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

304-bericht

Ontvangt

304-bericht incl. 

input fout
Berichten

Processtappen

Berichten: 

303 & 304 

Legenda:

Heeft zorg verleend

Maandelijkse factuur
G

G
K
/
V
e
co

zo

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder



Onderwerp 303-bericht 304-bericht

Inhoud Facturatie Facturatie retourbericht

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Facturatie van verleende zorg op basis van 301 bericht. Reactie op facturatie in hoeverre akkoord of reactie. 

Informatie • De zorgaanbieder stelt op basis van de verleende 

zorg een factuur op en verstuurt dit middels een 303-

bericht aan de gemeente. 

• De gemeente controleert het 303-bericht met het 

eerder verstuurde 301-bericht en reageert middels 

een 304-bericht terug naar de zorgaanbieder. Dit 

retourbericht bevat informatie of het ontvangen 

bericht in orde is of dat het technische of inhoudelijke 

fouten bevat en welke dat zijn. Een aantal technische 

controles wordt geautomatiseerd uitgevoerd door het 

Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke controle moet 

worden uitgevoerd door de ontvanger. 

• Dit 303-bericht moet overeenkomen komen met het 

ontvangen 301-bericht van de gemeente. Wanneer dit 

niet het geval is vindt er uitval plaats wat handmatig  

uitgezocht moet worden. 

FACTURATIE 303 & 304 BERICHT



FOUTMELDINGEN FACTUREN



STARTEN ZORG (OUD)

Processtappen

Legenda:

Heeft behoefte

Burger Gebiedsteam Administratie
Inventariseert 

behoefte

Stelt een toewijzing 

op

Verwerkt toewijzing 

in applicatie

Ontvangt 

toewijzing
Verstuurt toewijzing

Controleert

toewijzing

Akkoord Start zorg

Zorgaanbieder



STARTEN ZORG MET BERICHTEN

Berichten

Processtappen

Berichten: 

305 & 306 

Legenda:

Heeft behoefte

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder
Inventariseert 

behoefte

Stelt een toewijzing 

op

Verwerkt toewijzing in 

applicatie

Ontvangt 

301-bericht
Verstuurt 301-bericht

Controleert

301-bericht

Akkoord, verstuurt 

302-bericht
Ontvangt 302-bericht

Start zorg, verstuurt 

305-bericht
Ontvangt 305-bericht

Controleert 305-bericht

Akkoord, verstuurt 306-

bericht

Niet akkoord, verstuurt 306-

bericht incl. input fout

Ontvangt

306-bericht

Ontvangt

306-bericht incl. input 

fout

G
G

K
/
V
e
co

zo

Start zorg

Overleg



Onderwerp 305-bericht 306-bericht

Inhoud Aanvang WMO/jeugdhulp Aanvang WMO/jeugdhulp retourbericht

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Op basis van toewijzing aangevangen hulp. Reactie op aanvang hulp in hoeverre akkoord of reactie. 

Informatie • De zorgaanbieder begint op basis van de gegeven 

aanvangsdatum uit het 301-bericht de zorg. Wanneer 

de zorgaanbieder begint sturen zij een 305-bericht 

aan de zorgaanbieder met de aanvang informatie 

van de zorg

• De gemeente controleert het 305-bericht met het 

eerder verstuurde 301-bericht en reageert middels 

een 306-bericht terug naar de zorgaanbieder. Dit 

retourbericht bevat informatie of het ontvangen 

bericht in orde is of dat het technische of inhoudelijke 

fouten bevat en welke dat zijn. Een aantal technische 

controles wordt geautomatiseerd uitgevoerd door het 

Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke controle moet 

worden uitgevoerd door de ontvanger. 

• Wanneer het 305-bericht niet overeenkomt met het 

301-bericht vindt er uitval plaats welk uitgezocht moet 

worden. 

STARTEN ZORG 305 & 306 BERICHT



BEËINDIGEN ZORG (OUD)

27

Heeft zorg ontvangen

Processtappen

Heeft zorg verleend

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

Legenda:

Beëindigt zorg

Informeert over 

beëindiging zorg

Ontvangt informatie 

beëindiging zorg



BEËINDIGEN ZORG MET BERICHTEN

Heeft zorg ontvangen

Berichten

Processtappen

Berichten: 

307 & 308 

Legenda:

Heeft zorg verleend

Beëindigt zorg

Verstuurt

307-bericht

Ontvangt

307-bericht

Controleert

307-bericht

Akkoord, verstuurt 

308-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 308-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

308-bericht

Ontvangt

308-bericht incl. 

input fout

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

G
G

K
/
V
e
co

zo



MUTEREN ZORG (OUD)

Heeft zorg ontvangen

Processtappen

Heeft zorg verleend

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

Legenda:

Mutatie zorg

Overlegt mutatie 

zorg
Overleg mutatie zorg

Ontvangt akkoord 

mutatie zorg
Akkoord mutatie zorg

Overleg mutatie zorg



MUTEREN ZORG MET BERICHTEN
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Heeft zorg ontvangen

Berichten

Processtappen

Berichten: 

307 & 308 

Legenda:

Heeft zorg verleend

Beëindigt zorg

Verstuurt

307-bericht

Ontvangt

307-bericht

Controleert

307-bericht

Akkoord, verstuurt 

308-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 308-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

308-bericht

Ontvangt

308-bericht incl. input 

fout

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

G
G

K
/
V
e
co

zo



Onderwerp 307-bericht 308-bericht

Inhoud Beëindiging/mutatie WMO/jeugdhulp Beëindiging/ mutatie WMO/jeugdhulp retour 

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Beëindiging/mutatie toegewezen hulp. Reactie op beëindiging hulp in hoeverre akkoord of 

reactie. 

Informatie • De zorgaanbieder beëindigt de zorg op basis van 

afronden toewijzing, overgang naar andere type zorg 

of gemeente, etc. Hiervoor stuurt de zorgaanbieder 

een 307-bericht aan de gemeente. 

• De gemeente controleert het 307-bericht met het 

eerder verstuurde 301-bericht en reageert middels 

een 308-bericht terug naar de zorgaanbieder. Dit 

retourbericht bevat informatie of het ontvangen 

bericht in orde is of dat het technische of inhoudelijke 

fouten bevat en welke dat zijn. Een aantal technische 

controles wordt geautomatiseerd uitgevoerd door het 

Vecozo-schakelpunt. De inhoudelijke controle moet 

worden uitgevoerd door de ontvanger. 

• Wanneer het 307-bericht niet overeenkomt met het 

301-bericht vindt er uitval plaats wat uitgezocht moet 

worden. 

BEËINDIGEN/MUTEREN 307 & 308 
BERICHT



DIRECTE VERWIJZING, 
‘HUISARTSENROUTE’ (OUD)

Processtappen

Legenda:

Burger Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

Heeft behoefte Constateert behoefte

Stuurt burger door 

naar zorgaanbieder 

Ontvangt 

doorgestuurde 

burger

Informeert gemeente 

over doorsturen + 

zorg

Ontvangt informatie 

over doorsturen + 

zorg

Start proces 

opstellen beschikking 

en toewijzing 

Medische verwijzer



DIRECTE VERWIJZING 
‘HUISARTSENROUTE’ MET BERICHTEN

Berichten

Processtappen

Berichten: 315 & 316 & 301 

Legenda:

Burger Gebiedsteam Administratie ZorgaanbiederMedische verwijzer

Heeft behoefte Constateert behoefte

Stuurt burger door 

naar zorgaanbieder 
Ontvangt burger

Start proces opstellen 

beschikking 

Verstuurt

315-bericht

Ontvangt

315-bericht

Controleert

315-bericht

Akkoord, verstuurt 

316 en 301-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 316-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

316 en 301 bericht

Ontvangt

316-bericht incl. 

input fout

G
G

K
/
V
e
co

zo



Onderwerp 315-bericht 316 en 301-bericht

Inhoud Aanvraag of Verzoek tot toewijzing “Huisartsentroute” Aanvraag of Verzoek tot toewijzing “Huisartsentroute” 

retour

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Doorverwezen zorg aan zorginstelling (directe 

verwijzer). 

Reactie op doorverwezen zorg aan zorginstelling 

(directe verwijzer)

Informatie
• De zorgaanbieder ontvangt een burger die doorgestuurd is door de 

huisarts met en verwijsbrief. 

• De zorgaanbieder is verplicht de gemeente z.s.m. na het ontvangen 

van een verwijzing te informeren zodat er een toewijzing kan 

worden opgesteld. 

• De zorgaanbieder informeert de gemeente middels een 315-

bericht. 

• In de 315 is het beschikkingsnummer, de productcode,  

ingangsdatum beschikking, omvang volume, eenheid en 

frequentie niet gevuld. De begindatum is wel gevuld. ook als nog 

niet bekend is wanneer de zorglevering kan starten (wachtlijst) of 

als de zorglevering al is gestart. De hier ingevulde te verwachten of 

al gerealiseerde begindatum wordt door gemeenten opgenomen in 

de Toewijzing (JW301) en geeft daarmee de grenzen aan 

waarbinnen gedeclareerd mag worden.

• De gemeente controleert het 315-bericht op 

volledigheid en stelt op basis van het 315-bericht een 

301-bericht op die wordt verzonden aan de 

zorgaanbieder.

• Wanneer het 315-bericht niet voldoende informatie 

bevat zal er geen 301-bericht kunnen worden 

opgesteld, waardoor additioneel contact noodzakelijk 

is. 

• Niet invullen in JW-301 bericht
 Einddatum beschikking

 Productcode

 Omvang-Volume

 Omvang-Eenheid

 Omvang-Frequentie

DIRECTE VERWIJZING ‘HUISARTSENROUTE’
315 & 316 BERICHT

34



DIRECTE VERWIJZING 
‘ZIEKNHUISROUTE’ MET BERICHTEN

Berichten

Processtappen

Berichten: 315 & 316 & 301 

Legenda:

Burger Gebiedsteam Administratie ZiekenhuisMedische verwijzer

Heeft behoefte Constateert behoefte

Stuurt burger door 

naar ziekenhuis 
Ontvangt burger

Start proces opstellen 

beschikking 

Verstuurt

315-bericht

Ontvangt

315-bericht

Controleert

315-bericht

Akkoord, verstuurt 

316 en 301-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 316-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

316 en 301 bericht

Ontvangt

316-bericht incl. 

input fout

G
G

K
/
V
e
co

zo



FACTURATIE JGGZ/DBC (OUD)

Processtappen

Jeugdige 

burger

Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder

Legenda:

Heeft zorg ontvangen

Ontvangt

Eenmalige factuur

Controleert

Eenmalige factuur

Akkoord en betaalt

Niet akkoord, neemt 

contact op

Ontvangt

betaling

Uitzoeken

Heeft zorg verleend

Verstuurt op basis 

van verleende zorg 

na afloop een 

factuur



DECLARATIE JGGZ/DBC MET BERICHTEN

Heeft zorg ontvangen

Verstuurt

321-bericht

Ontvangt

321-bericht

Controleert

321-bericht

Akkoord, verstuurt 

322-bericht

Niet akkoord, 

verstuurt 322-bericht 

incl. input fout

Ontvangt

322-bericht

Ontvangt

322-bericht incl. 

input foutBerichten

Processtappen

Berichten: 

321 & 322 

Legenda:

Heeft zorg verleend

Eenmalige factuur na 

afloop zorg

G
G

K
/
V
e
co

zo

Jeugdige 

burger

Gebiedsteam Administratie Zorgaanbieder



Onderwerp 321-bericht 322-bericht

Inhoud Declaratiebericht Jeugd GGZ / DBC Retourbericht Jeugd GGZ / DBC

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Declaratie van verleende zorg op basis van 301 bericht. 

JW 301 noodzakelijk. 

Reactie op declaratie in hoeverre akkoord of reactie. 

Informatie • In het Excel-schema (Totaal overzicht met informatie) 

en de website met de zoekmachine van de regio 

Rivierenland, is een overzicht opgenomen van alle in 

gebruik zijnde 6-cijferige codes voor jeugd-GGZ, 

zodat deze 1-op-1 zijn te vertalen naar de 5-cijferige 

regionale codes

• Bij het aanmaken van een retourbericht voor de 

zorgaanbieder, moet wel weer de oorspronkelijke 6-

cijferige GGZ-declaratiecode staan. 

• De gemeente controleert het 321-bericht en reageert 

middels een 322-bericht terug naar de 

zorgaanbieder. Dit retourbericht bevat informatie of 

het ontvangen bericht in orde is of dat het technische 

of inhoudelijke fouten bevat en welke dat zijn. Een 

aantal technische controles wordt geautomatiseerd 

uitgevoerd door het Vecozo-schakelpunt. De 

inhoudelijke controle moet worden uitgevoerd door de 

ontvanger. 

DECLARATIE JGGZ/DBC 321 & 322 BERICHT
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http://rivierenland.prod.xuntos.nl/alle-producten/jeugd-ggz/


Onderwerp 321-bericht 322-bericht

Inhoud Declaratiebericht Jeugd GGZ / DBC Retourbericht Jeugd GGZ / DBC

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Declaratie van verleende zorg op basis van L0000. Reactie op Privacyverklaring gespecialiseerde jeugd-

ggz op basis van artikel 5a.2 van de Regeling 

Jeugdwet. 

Informatie • Er zijn landelijke aanbieders die nu L0000 

declareren via een jw321. 

• Er worden geen tot de diagnose herleidbare 

gegevens bij de declaratie gevoegd indien de 

jeugdige of degene die het gezag over de 

jeugdige uitoefent enerzijds en de 

jeugdhulpaanbieder anderzijds gezamenlijk een 

verklaring hebben ondertekend.

• De landelijke zorgaanbieder declareert met 

productcode L0000 en aanbieders met een 

raamovereenkomst met 4R000.

• De verklaring dient uiterlijk op het moment van declaratie in 

het bezit van het college te zijn gesteld. 

• De gemeente controleert de verklaring en het 321-

bericht en reageert middels een 322-bericht terug 

naar de zorgaanbieder. 

DECLARATIE JGGZ/DBC L0000 321 & 322 
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Onderwerp 321-bericht 322-bericht

Inhoud Declaratiebericht Jeugd GGZ / DBC Retourbericht Jeugd GGZ / DBC

Richting Van zorgaanbieder aan gemeente Van gemeente aan zorgaanbieder

Uitleg Declaratie van verleende zorg op basis van 2015 of 

2016. 

Aangeven welk jaar wordt gehanteerd.

Informatie • Sommige aanbieders van JGGZ hebben, mogen 

contractueel hun DBC’s die zijn gestart in 2015 en 

doorlopen in 2016, factureren voor het bedrag van 

2015. Dit geldt dus niet voor alle trajecten die zijn 

gestart in 2015.

• Traject gestart in 2015 en in 2016 gefactureerd voor 

het tarief 2015, krijgen een code die samenhangt 

met 2015.

• Traject gestart in 2015 en in 2016 gefactureerd voor 

het tarief 2016, krijgen een code die samenhangt 

met 2016.

DECLARATIE JGGZ/DBC 2015 VS 2016
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Hoeveel regels zitten er in een enveloppe (referentienummer)?

 301: 1 bericht/enveloppe per organisatie, waarbij er meerdere producten van die organisatie in kunnen zitten.

 304: maximaal net zoveel regels als er zijn ontvangen in een 303 (is namelijk antwoordbericht). In de 304 komen alle afgekeurde regels.

 316: 1 bericht per ontvangen 315

 322: gelijk aan 304.

Is het wel handig om veel in een enveloppe te versturen? Wat doen gemeenten, zorgaanbieders en leveranciers? Zou je wel alles in bulk sturen? Wat heeft dat voor 
gevolgen voor de afkeur?

Foutberichten lopen over twee schakels, Inlichtingenbureau en Vecozo, dus kan er twee keer worden afgekeurd. Meerderheid van de afkeuringen gebeurt bij Vecozo. Dan 
ziet een gemeente eerst een groen vinkje: is door de eerste controle van IB en dan kan er een 302 van Vecozo komen en dat is wat anders dan een 302 van de 
aanbieder. Het gaat dan om een 302 met vec in de referentie. Vraag is worden die goed ondersteund door de software leveranciers? Je kunt namelijk niet twee keer 
dezelfde fout terugsturen.

Fout spontane retour: dan gaat er iets mis met de cross-referentie, dan is er geen bericht gevonden waar dit retourbericht bij hoort: ik zie een antwoord maar waar is de 
oorspronkelijke vraag? Voorbeeld van waar dit misgaat is bij een lokale organisatie en een moederorganisatie waarbij de één de vraag ontvangt in Tiel en de ander 
vanuit Rotterdam naar de gemeente antwoord. De ene AGB-code heeft het administratieve centrum en de andere AGB ontvangt de vraag.

Advies: Ga de lijsten met enveloppen eens naast elkaar zetten, export halen uit de GWS’en. Wat kan GWS, Pink of H&E er qua export uit halen? Je zou dit kunnen doen 
met grotere partijen. Lever je bron bestanden maar aan dan maken wij een bestandsvergelijking. Dit heb je verstuurd, daar heb je geen antwoord op gegeven, wekelijks 
uitdraaien, en daar wel op en daar kun je ook het gesprek op voeren. Hangt er vanaf hoe moeilijk het is om de exports te draaien, maak je om te praten en te acteren, 
wekelijks is de eerste keer moeilijk, dan vervelend en dan routine. En acteren. Maandelijks is een slecht idee, om te repareren. Na een stuk of tien keer heb je daar geen 
werk meer aan. Dan kom je echt in rapportjes, lezen om te verbeteren in plaats van op je donder te krijgen. 

OPMERKELIJK


