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Beste relatie, 
Periodiek willen wij u, middels deze nieuwsbrief, 
informeren over de belangrijkste 
ontwikkelingen, aandachtspunten en 
activiteiten binnen regio WBO.  

 
Inhoud 
-Administratie 
 -EED 
 -Maandelijks declareren 
 -iJW 307 bericht (melding uit Zorg) 
 -Beoordelen 315 berichten 
 -Hulp starten zonder 301 
 -Fusie Gemeente Altena 
-Tariefwijzigingen 
-Eindafrekeningen 
-Planning bijeenkomsten 
 

Administratie  
-EED  
Er bestaat momnteel onduidelijkheid over de 
termijn van EED behandeltrajecten. 
Beschikkingen worden in de meeste gevallen 
voor 1 jaar aangevraagd. De duur van deze 
trajecten is in de praktijk (bijna) altijd langer. 
Aangezien de vergoeding in een trajectprijs is 
vastgelegd, is het niet mogelijk om een traject 
te verlengen. Om dit probleem op te lossen, 
verzoeken wij verwijzers en aanbieders deze 
trajecten vanaf heden voor de duur van 2 jaar af 
te geven / aan te vragen. Het totale traject EED 
zal bestaan uit diagnostiek 54D01 (3 maanden) 
en daarop volgend behandeling 54D02 (24 
maanden).   
 
 

-Maandelijks declareren 
Aanbieders die voor 1-1-2019 niet bij zijn met 
declaraties, worden uitgenodigd om oorzaken 
en consequenties te bespreken.  
We merken dat er nog veel aanbieders zijn die 
niet 4 wekelijks declareren. Vanaf heden zullen 
wij maandelijks contact opnemen met de 
aanbieders die niet tijdig declareren.  
 
-iJW 307 bericht (melding uit zorg ).  
Wij willen aandacht vragen voor het tijdig 
indienen van 307 berichten. Uiterlijk 4 weken na 
afloop van de kalendermaand waarin het 
jeugdhulptraject is beëindigd, dient u een stop-
zorg bericht in.  
 
-Beoordelen 315 berichten 
Per 1 oktober 2018 beoordeelt de regio WBO 
zelf de 315 berichten. We hebben 
geconstateerd dat een aantal gemeenten in de 
regio te maken hebben met een achterstand. 
Dit is bij ons bekend en wij zijn momenteel bezig 
om dit terug te brengen naar de 
standaardtermijn. 
 
-Hulp starten zonder iJW301 bericht (toewijzing 
Jeugdhulp).   
Met enige regelmaat komen wij situaties tegen 
waarin zorg gestart is zonder een 301 bericht. 
Echter betekend starten zonder 301 bericht, dat 
de zorg nog niet financieel gedekt is. Dit 
financiële risico ligt bij u als aanbieders. Wij 
adviseren daarom ook om niet te starten zonder 
een 301 bericht.  
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-Fusie Gemeente Altena  
Per 1-1-2019 fuseren de gemeenten Aalburg, 
Woudrichem en Werkendam in de Gemeente 
Altena. Met ZorgLokaal is afgesproken dat zij de 
lopende toewijzingen van Aalburg, Woudrichem 
en Werkendam om zullen zetten naar Altena 
zodra de PDC (Producten- en 
Dienstencatalogus) 2019 verwerkt is. De nieuwe 
gemeentecode is 1959.  
 
 

Tariefwijzigingen 
Zoals opgenomen in de overeenkomst 
ambulante Jeugdhulp WBO, mag de regio WBO 
haar tarieven voor de ambulante Jeugdhulp 
jaarlijks aanpassen. Met ingang van 01-01-2019 
zullen de volgende tarieven gehanteerd worden 
t.a.v. van producten in categorie 1 en 3. In de 
overige categorieën zullen geen 
tariefwijzigingen plaatsvinden.  
   
Op 3 december was er een bijeenkomst 
georganiseerd om deze tariefwijzigingen toe te 
lichten. Omdat de aankomende 
tariefwijzigingen enkel betrekking hebben op de 
producten uit categorie 1 en 3, werden alleen 
de aanbieders uitgenodigd die producten 
leveren uit deze categorieën. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder vindt u de nieuwe productcodelijst 
en de daarbij behorende tarieven per 1-1-2019. 
 
 
Begeleiding bij het dagelijks leven en 
persoonlijke verzorging 
   Tarief 2019  
Begeleiding licht   €44,40 
  
Begeleiding midden  €67,80 
  
Begeleiding zwaar  €77,40 
  
Dagbesteding licht  €35,40 
  
Dagbesteding midden  €46,80 
  
Dagbesteding zwaar  €68,40 
  
 
Behandeling van ontwikkelingsproblematiek en 
/of (licht) verstandelijke beperking 
   Tarief 2019 
Behandeling ambulant   €97,80 
  
Dagbehandeling licht  €70,80 
  
Dagbehandeling midden  €84,00 
  
Dagbehandeling zwaar  €91,20 
  
Vaktherapie   €66,00 
  
JIM    €82,80 
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Eindafrekeningen 
In de Tender ambulante Jeugdhulp werd een 
vraag gesteld aangaande de jaarrekeningen en 
nagekomen declaraties. Omdat dit voor u als 
aanbieder een belangrijk gegeven is en de 
nodige (financiële) gevolgen kan hebben, willen 
wij dit nogmaals kenbaar maken in deze 
nieuwsbrief. 
 
Vraag: In bijlage 5 artikel 2 van de 
overeenkomst ambulante jeugdhulp staat dat de 
eindafrekening voor geleverde jeugdhulp zal 
plaatsvinden op basis van de ingediende 
productieverantwoording. Betekent dit dat 
nagekomen declaraties / facturen niet worden 
voldaan als deze gaan over de periode waarover 
de productieverantwoording en bestuurs-
/controleverklaring is aangeleverd en akkoord 
bevonden? 
 
Antwoord: Ja, de waarde van de 
productieverantwoording is bepalend. Wanneer 
de waarde van de productieverantwoording is 
uitbetaald zal een nagekomen declaratie / 
factuur niet worden uitbetaald. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planning bijeenkomsten 
Uitnodigingen komende periode t.a.v. 
-24 januari 15:00 tot 17:00 Bijeenkomst 
aanbieders passend onderwijs / schooluitval. 
Uitnodiging volgt.  
-Jeugd GGZ aanbieders verzet van 10 december 
naar dinsdag 29 januari 9:00 tot 11:00.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


