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Uitgangspunten 

Nieuwe uitgangspunten 
# Uitgangspunt 

026 De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. 

027 De declaratie moet passen binnen de contractafspraken en (indien van toepassing) binnen de toewijzing. 

 

Gewijzigde uitgangspunten  
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

16 documentatie Jeugdzorg wordt uitgedrukt in producten of zorgzwaartepakketten. Jeugdzorg ondersteuning wordt uitgedrukt in producten. 

 

Verwijderde uitgangspunten 
# Uitgangspunt 

008 De levering van Jeugdzorg kan alleen worden gemeld door de aanbieder als deze een toewijzing heeft. 

021 De Jeugdzorg-wachtlijst is gebaseerd op de toewijzing, de ondersteuning die geleverd wordt en het moment waarop deze ondersteuning wordt geleverd. 
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Regels 

Bedrijfsregels 

Nieuwe bedrijfsegels 
# Bedrijfsregel Gerelateerd aan 

2 De gemeente stuurt in de toewijzing gegevens van de gezagsdrager van de cliënt mee. UP004, JW301 

2x1 Indien een aanbieder in een Verzoek om toewijzing heeft aangegeven dat de gezagsdrager bekend is, hoeft in de daaropvolgende toewijzing de 
gezagsdrager niet meegegeven te worden. 

UP004, JW301 

11 De aanbieder meldt de begindatum van de levering nadat de ondersteuning daadwerkelijk is aangevangen. UP026 

13 In een beschikking kunnen meerdere ondersteuningseenheden voorkomen en kan dezelfde ondersteuningseenheid meermalen voorkomen. UP007 

22 De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen. UP004 

32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden.  
Geleverde ondersteuning is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen ondersteuningseenheid betreft en geen hogere 

omvang betreft dan in de toewijzing opgenomen. 

UP004 

33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van 

status aanlevering.  
Correcties op een melding aanvang ondersteuning zijn uitsluitend toegestaan voor de geleverde ondersteuningseenheid. Als de ondersteuning 

beëindigd is, kan de aanvang niet meer op deze manier gecorrigeerd worden.  

Met de status aanlevering van een record kan worden aangegeven of - een record nieuw is (waarde 1); - een record gewijzigd is (waarde 2);  

- een record verwijderd moet worden (waarde 3). 

UP017 

33x1 Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven.  
De volgende wijzigingen zijn toegestaan:  

* aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken)  

* aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de 
aanbieder)  

De meest recente toewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de toewijzing. 

 

UP017 

33x2 Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan.  

Wijzigingen en correcties kunnen daarom niet altijd in één bericht worden doorgegeven. 

UP017 

72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is.  
In het bericht moet gerefereerd worden naar de aanvang van de levering. 

UP017 

86 Ondersteuningsproducten met een inspannings- of outputgerichte uitvoering worden altijd door de gemeente toegewezen met een bericht. UP004, UP026 

126 De gemeente stuurt na een beëindigingsbericht geen intrekkingsbericht naar deze aanbieder. UP017 

151 Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt. UP004 
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# Bedrijfsregel Gerelateerd aan 

155 Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding van de start van de levering. UP017 

192 Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat.  
Ketenpartijen die berichten in XML-formaat opleveren moeten deze berichten converteren naar het EI-formaat; hiervoor is een conversie-

service beschikbaar. 

UP017 

256 Iedere beschikking binnen één gemeente heeft een uniek nummer per cliënt.  

257 Bij een wijziging van de zorgvraag wordt voor de betreffende ondersteuningseenheid een nieuwe beschikking afgegeven.  

Een eventueel bestaande beschikking wordt beëindigd indien:  
* De omvang van de te leveren ondersteuning (uitgedrukt als volume en eenheid) wijzigt: er is meer of minder ondersteuning nodig op dezelfde 

ondersteuningseenheid dan vastgesteld in de bestaande beschikking.  
* De ondersteuningseenheid wijzigt: de cliënt heeft recht op een andere ondersteuningseenheid dan vastgesteld in de bestaande beschikking. 

UP007 

258 Bij een beëindiging van een beschikking wordt de aanbieder hiervan op de hoogte gebracht met een toewijzingbericht. UP007 

259 Het is niet toegestaan om een ondersteuningseenheid gestapeld toe te wijzen.  
Gestapeld betekent dat voor één cliënt dezelfde ondersteuningseenheid meerdere keren wordt toegewezen aan dezelfde aanbieder voor 

(gedeeltelijk) dezelfde periode.  
Dezelfde ondersteuningseenheid betekent dezelfde productcode of dezelfde productcategorie indien productcode niet gevuld is. 

UP007 

260 Een ondersteuningsproduct wordt omschreven als een Productcategorie en kan nader gespecificeerd worden met een Productcode. UP016 

261 Per ondersteuningsproduct wordt vastgelegd of de uitvoering inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht is. UP026 

262 Voor ondersteuningsproducten met een inspanningsgerichte uitvoering wordt een tarief per tijdseenheid afgesproken. UP026, UP027 

263 Voor ondersteuningsproducten met een outputgerichte werkwijze wordt een tarief per stuk afgesproken of wordt afgesproken dat er per cliënt 

een budget over een vastgestelde periode wordt vastgesteld. 

UP026, UP027 

264 Voor ondersteuningsproducten met een outputgerichte werkwijze wordt vastgesteld op welk moment gedeclareerd wordt.  
Bijvoorbeeld bij afronding van een traject, per behaalde mijlpaal of periodiek een vast bedrag. 

UP026, UP027 

265 Aanbieder en gemeente maken afspraken over de periodiciteit van de declaratie. UP027, UP025 

266 Indien de gemeente een toewijzingbericht verzonden heeft, declareert de aanbieder hetzelfde of een nader gespecificeerd 

ondersteuningsproduct.  

* Hetzelfde ondersteuningsproduct betekent dezelfde combinatie van productcategorie en productcode;  
* Een nader gespecificeerd ondersteuningsproduct betekent dat indien in de toewijzing alleen een productcategorie is meegegeven, de 

aanbieder binnen die productcategorie een productcode kan declareren. 

UP027, UP025 

267 Indien de gemeente een toewijzingbericht verzonden heeft, declareert de aanbieder in een eenheid die aansluit bij de toewijzing volgens de 

vastgestelde tabel 'Eenheden en afronden'.  
De tabel 'Eenheden en afronden' is te vinden in paragraaf 4.2.8 van de invulinstructie bij het WMO303 bericht. 

 

UP027, UP025 

268 Aanbieder en gemeente spreken af op welke manier de startdatum van de levering wordt vastgesteld.  

De startdatum van de ondersteuning:  
* Is gelijk aan de Begindatum in een Start bericht;  

* Of is gelijk aan de Begindatum in een Verzoek om toewijzing bericht;  
* Ofwel is altijd gelijk is aan de Ingangsdatum uit het Toewijzing bericht. 

 

UP026 

269 Ondersteuningsproducten met een inspanningsgerichte uitvoering worden altijd gedeclareerd vanaf de startdatum van de levering. UP026 

http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=WMO303&is_versie=2.0
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# Bedrijfsregel Gerelateerd aan 

270 Aanbieder en gemeente maken onderling afspraken over het gebruik van berichten voor het melden van start en stop van de levering. UP026 

271 De aanbieder verzendt een startbericht binnen vijf werkdagen na de daadwerkelijke datum waarop de ondersteuning gestart is of, indien de 
ondersteuning met terugwerkende kracht is toegewezen, binnen vijf werkdagen na ontvangst van het toewijzingbericht. 

UP017 

272 De aanbieder verzendt een stopbericht binnen vijf werkdagen na de daadwerkelijke datum waarop de ondersteuning beëindigd is. UP017 

273 Aanbieder en gemeente maken onderling afspraken over het gebruik van het Verzoek om toewijzing bericht.  

Afgesproken wordt of en zoja voor welke producten of situaties de aanbieder een Verzoek om toewijzing bericht kan verzenden. 

 

UP004, UP026 

274 Na ontvangst van een verzoek om toewijzing stuurt de gemeente binnen vijf werkdagen een toewijzingbericht aan de aanbieder. UP004 

 

Gewijzigde bedrijfsregels  
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

90 documentatie Voor ieder ontvangen bestand wordt na ontvangst een retourbestand 

verzonden. 

Voor ieder ontvangen bestand wordt binnen drie werkdagen na ontvangst 

een retourbestand verzonden. 

191 documentatie Commentaarrecords mogen in de Jeugdzorg berichten gebruikt worden 
om extra informatie op te nemen mits voldaan wordt aan de hieronder 

staande voorwaarden: 

Cliëntgegevens: 
Het commentaar moet een toelichting zijn op de cliënt en niet elders in de 

beschikking (als commentaar) kunnen worden opgenomen. 

Beschikking: 
Indicatiesteller + telefoonnummer 

Ondersteuningseenheid: 
Het commentaar moet een toelichting op de beschikte 

ondersteuningseenheid bevatten. 

Ziektebeeld en stoornis: 
Het commentaar moet een toelichting op de ziektebiografie bevatten. 

Score stoornis: 
Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. 

Beperkingen: 

Het commentaar moet een toelichting op de beperkinggegevens bevatten. 
Score beperking: 

Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. 

Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum 
beperkt te worden.  

Commentaarrecords mogen in de Wmo berichten gebruikt worden om 

extra informatie op te nemen mits voldaan wordt aan de hieronder 
staande voorwaarden.  

Cliëntgegevens: Het commentaar moet een toelichting zijn op de cliënt en 

niet elders in de beschikking (als commentaar) kunnen worden 

opgenomen.  

Beschikking: Indicatiesteller + telefoonnummer.  

Ondersteuningseenheid: Het commentaar moet een toelichting op de 
beschikte ondersteuningseenheid bevatten.  

Beperkingen: Het commentaar moet een toelichting op de 
beperkinggegevens bevatten.  

Score beperking: Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. 
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Verwijderde bedrijfsregels 
# Bedrijfsregel 

131 Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal door de zorgregistratie opgestelde diagnosecodelijsten 

255 Productcodelijsten worden per gemeente vastgelegd en door Zorginstituut Nederland beschikbaar gesteld. 

 

Technische regels 

Nieuwe technische regels 
# Technische regel Gerelateerd aan 

52 De BEGINDATUM van een geleverd product mag niet groter zijn dan de DAGTEKENING HEENBERICHT Begindatum in JW305 PRODUCTRECORD (gestart)  

17 De Begindatum moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing. Begindatum in JW305 PRODUCTRECORD (gestart) 

19 Bij een output- of inspanningsgerichte werkwijze moet de melding van de start of de beëindiging van de 

ondersteuning gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). 

JW305 PRODUCTRECORD (gestart) 

JW307 PRODUCTRECORD (gestopt) 

20 De Einddatum per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de Einddatum van de bijbehorende 
toewijzing liggen. 

Einddatum in JW307 PRODUCTRECORD (gestopt) 

65 De Gemeentecode moet overeenkomen met de Afzender in het VOORLOOPRECORD. Gemeentecode in JW301 PRODUCTRECORD (toegewezen) 

69 De Begindatum moet overeenkomen met de actuele melding start ondersteuning die op of voor de 
Einddatum ligt. 

Begindatum in JW307 PRODUCTRECORD (gestopt) 

71 StatusAanlevering mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding start productrecord 

al een stoprecord is verstuurd. 

StatusAanlevering in JW305 PRODUCTRECORD 

74 Indien StatusAanlevering de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel 

van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen 
berichten.  

 
Dit is ook van toepassing indien het gebruik van de waarde 3 door middel van een constraint in specifieke 

situaties (zie JW307) is uitgesloten. 

JW305 CLIENTRECORD 

JW305 PRODUCTRECORD (gestart) 
JW307 CLIENTRECORD 

JW307 PRODUCTRECORD (gestopt) 
JW315 CLIENTRECORD 

JW315 PRODUCTRECORD 

 

Gewijzigde technische regels 
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

1 documentatie Alleen het CLIËNTRECORD, ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD, Alleen het CLIENTRECORD, BEPERKINGRECORD, BESCHIKKINGRECORD, 
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# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

BEPERKINGRECORD, BESCHIKKINGRECORD, PRODUCTRECORD 

(beschikt), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt), SCORE 

STOORNISRECORD en SCORE BEPERKINGRECORD kunnen 
COMMENTAARRECORDS bevatten. 

PRODUCTRECORD (beschikt), SCORE STOORNISRECORD en SCORE 

BEPERKINGRECORD kunnen COMMENTAARRECORDS bevatten. 

16 documentatie De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in 

overeenstemming zijn met de beschikking.  

 

Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid de waarde 1 

(regulier) of 4 (transferzorg) bevat, dan moet de ondersteuningseenheid 

beschikt zijn en moet de geldigheidsduur van de toewijzing vallen binnen 

de geldigheidsduur van de betreffende ondersteuningseenheid in de 

beschikking. Indien SOORT van de toegewezen ondersteuningseenheid 

niet de waarde 1 of 4 bevat moet de geldigheidsduur vallen binnen de 

geldigheidsduur van de betreffende beschikking.  
Een ondersteuningseenheid is beschikt als deze voorkomt in de 

beschikking. 

De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in 

overeenstemming zijn met de beschikking. 

 

De toegewezen ondersteuningseenheid moet beschikt zijn en de 

geldigheidsduur van de toewijzing moet vallen binnen de geldigheidsduur 

van de betreffende ondersteuningseenheid in de beschikking. 

 
Een ondersteuningseenheid is beschikt als deze voorkomt in de 

beschikking. 

18 documentatie Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de 

MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. 

De Einddatum moet groter dan of gelijk zijn aan de Begindatum. 

42 documentatie De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.  

De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren is: voor 

de indicatie (WMO311) de INGANGSDATUM beschikte 

ondersteuningseenheid; voor de toewijzing (WMO301) de 

INGANGSDATUM toegewezen ondersteuningseenheid; indien de 

toegewezen ondersteuningseenheid een einddatum heeft, moet de AGB-

code geldig zijn van INGANGSDATUM tot en met EINDDATUM; voor de 

melding aanvang ondersteuning (WMO305) de BEGINDATUM geleverde 

ondersteuningseenheid; voor de mutaties (WMO307) de MUTATIEDATUM. 

De gebruikte AGB-code moet geldig zijn.  
De peildatum om de geldigheid van de AGB-code te controleren is:  

*Voor de toewijzing (JW301) de Ingangsdatum toegewezen product; 
indien het toegewezen product een einddatum heeft, moet de AGB-code 

geldig zijn van Ingangsdatum tot en met Einddatum.  

* Voor de melding start Wmo-ondersteuning (JW305) de Begindatum 
geleverd product;  

* Voor beëindigingen (JW307) de Einddatum. 

 

Verwijderde technische regels  
# Technische regel 

37 Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. 

40 Bij een CLIENTRECORD in een WMO307 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. 
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# Technische regel 

41 Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg 

of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten). 

46 De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. 

62 Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één RELATIERECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '10' (Ouder) of '11' (Voogd) heeft. 

66 Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. 

73 De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. 

78 Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van 
de toewijzing. 

85 SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. 

86 Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM 

in het bijbehorende mutatierecord. 

 

Condities 

Nieuwe condities 
# Conditie Gerelateerd aan 

41 Indien Product / Code gevuld is, verplicht vullen. Alle Omvang rubrieken in alle berichten 

42 Verplicht vullen indien de gemeente voor de te leveren ondersteuning een beschikking heeft afgegeven. Rubriek beschikkingnummer in productrecords JW305, 
JW307 en JW315 

43 Indien Beschikkingnummer gevuld is, verplicht vullen, anders leeglaten. Rubriek Ingangsdatum in productrecords JW305, JW307 

en JW315 

44 Indien RedenIntrekking gevuld is, verplicht vullen. Rubriek Einddatum in toegewezen productrecord JW301. 

45 Verplicht vullen indien TypeVerwijzer 02 (Huisarts), 03 (Jeugdarts), 04 (Gecertificeerde instelling) of 05 

(Medisch specialist) bevat. 

Rubriek NaamVerwijzer in productrecord in JW315 

 

Verwijderde condities   
# Conditie 

20 Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. 
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Constraints 

Nieuwe constraints 
# Constraint Gerelateerd aan 

309 Bericht / Code vullen met 446 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp). Rubriek Berichtspecificatie / Code in JW315 

310 Bericht / Code vullen met 447 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour). Rubriek Berichtspecificatie / Code in JW316 

Gewijzigde constraints 
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

3 documentatie Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM 

(of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode. 

Indien van toepassing vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is 

aan de Begindatum (of Ingangsdatum) van de aangeduide periode. 

9 documentatie 1 (eigen naam) vullen. 1 (eigen naam) of 6 (niet-natuurlijk persoon) vullen. 

25 documentatie 01 vullen. Berichtspecificatie / Versie vullen met 02. 

50 documentatie Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of 

geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of 

geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd 

door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen 

naam) vullen. 

Als Partnernaam gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of 

geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of 

geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd 

door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen 

naam) of 6 (niet-natuurlijk persoon) vullen. 

89 documentatie Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat 

overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode.  

 
Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere 
expressie: [1-9][0-9]{3}\s?[a-zA-Z]{2}. 

Als LandCode de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat 

overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode. 

 

Concreet betekent dit dat de waarde moet voldoen aan de reguliere 

expressie: [1-9][0-9]{3}[a-zA-Z]{2}. 

 

Verwijderde constraints 
# Constraint 

8 9 (niet van toepassing) niet vullen. 

12 Vullen conform opgegeven lijst  

14 Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST  

19 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. 

62 1 (actief wachtend), 3 (slapend wachtend) of 4 (in zorg) vullen. 

71 4 (transfer) en 5 (administratief) niet vullen. 

72 5 (administratief) niet vullen. 

73 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen. 
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# Constraint 

74 ‘KE4’, ‘KE5’, ‘KE6’ of ‘KE7’ vullen 

88 Vullen met een datum die kleiner is dan de BEGINDATUM. 

107 1 (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen. 

 

Invulinstructies 

Nieuwe invulinstructies 
# Invulinstructie Gerelateerd aan 

45 Hoe wordt de voogd vastgelegd indien dit een organisatie betreft? 

Indien de voogdij voor een cliënt bij een organisatie ligt, wordt in een RELATIERECORD de organisatienaam 
opgenomen als Geslachtsnaam, aangeduid met NaamCode 6 (niet-natuurlijk persoon). 

Naam in JW301 RELATIERECORD 

Gewijzigde invulinstructies 
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

29 documentatie Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en 

voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding 
NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld 

geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd.  
Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste 

tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het 

gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij 
correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt 

dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert. 

Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters 

gescheiden vastgelegd. Voor het vastleggen van de VolledigeNaam van 
een cliënt geldt het volgende format:  

* De Geslachtsnaam wordt altijd vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam, 
eventueel een Voorvoegsel en wordt aangeduid met NaamCode = 1 (eigen 

naam);  

* De Partnernaam kan worden vastgelegd. Deze bestaat uit de Naam, 
eventueel een Voorvoegsel en wordt aangeduid met NaamCode = 2 (naam 

echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam);  

* Voorletters kunnen worden vastgelegd (aaneengesloten, zonder punten 
of spaties);  

* Met de NaamCode wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. 
Hiermee wordt bij correspondentie de volgorde bepaald in het gebruik van 

de geslachtsnaam en de naam van de partner. Het vullen van deze 

NaamCode van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar 
naam hanteert. 

42 documentatie Hoe moet volume worden gevuld? 

VOLUME moet worden gevuld op basis van de bijbehorende EENHEID.  

Als EENHEID de waarde 17 (Euro's) bevat, wordt in VOLUME een bedrag 

gevuld. Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. 

Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 gelijk 

Hoe moet de omvang worden gevuld? 

De omvang van de te leveren of geleverde ondersteuning wordt uitgedrukt 

als een VOLUME in een bepaalde EENHEID met een bepaalde FREQUENTIE. 

 

In een inspanningsgerichte werkwijze kan bijvoorbeeld 5 dagdelen per 
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# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro.  

 
Als EENHEID de waarde 18 (Interval (Klasse)) bevat, wordt in VOLUME 

een klasse uit de reeks K0 t/m K8 vertaald opgenomen; de vertaling is als 

volgt: 99: K0 - 0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding) 1: K1 - 0 tot 2 
uur per week (intervalbegeleiding) 2: K2 - 2 tot 4 uur per week 

(intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 
uur per week) 3: K3 - 4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse 

begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w) 4: K4 

- 7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met 
geclusterd wonen, al dan niet verblijf) 5: K5 - 10 tot 13 uur per week 

(continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, 

structuurbiedend klimaat) 6: K6 - 13 tot 16 uur per week (continue 
begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat 

met extra aandacht voor 7: K7 - 16 tot 20 uur per week (continue en 
intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent 

toezicht, 8: K8 - 20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en 

bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch leefklimaat 

week worden toegewezen. Dit wordt als volgt gevuld: 

VOLUME: 5 

EENHEID: 16 (Dagdeel (4 uur)) 

FREQUENTIE: 2 (Per week) 

 

In een outputgerichte werkwijze kan bijvoorbeeld een vast bedrag van 200 

euro per maand worden toegewezen. Dit wordt als volgt gevuld: 

VOLUME: 20000 

EENHEID: 83 (Euro's) 

FREQUENTIE: 4 (Per maand) 

 
Als EENHEID de waarde 83 (Euro's) bevat, wordt in VOLUME een bedrag 

gevuld in eurocent. Bijvoorbeeld 00010000 is gelijk aan tienduizend 

eurocent oftewel 100 euro. 

44 documentatie Wanneer is een cliënt geheim? 

De rubriek GEHEIME CLIËNT kan door de gemeente gevuld worden met 

"ja" indien uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt 

gewaarborgd moet worden, bijvoorbeeld in geval van Blijf van mijn 

lijfhuizen.  

Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig 

gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote 

gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten. 

Wanneer is een cliënt geheim? 

Het element GeheimeClient kan door de gemeente gevuld worden met "ja" 

indien uit veiligheidsoverwegingen extra zorgvuldigheid nodig is om de 

privacy van de cliënt te waarborgen.  

Let op: in bepaalde situaties kan een (zorg)professional oordelen dat de 

overdracht van cliëntgegevens ernstige risico's met zich meebrengt voor 

de veiligheid van de cliënt. Voor die situaties wordt géén 

gestandaardiseerd berichtenverkeer gebruikt. 
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Berichten 

Verwijderde records 
# Record 

[JW301] 

[JW302] 

[JW305] 
[JW306] 

[JW307] 
[JW308]] 

Alle records m.b.t. zorgzwaartepakketten: ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt) ZORGZWAARTEPAKKET (toegewezen), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD 

(geleverd),  ZORGZWAARTEPAKKET (wachtlijst), ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd), MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD, AANVRAAG 

ZORGZWAARTEPAKKETRECORD, AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (beschikt), AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (toegewezen), AANTAL 
ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (geleverd), AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (aangevraagd) 

[JW301] 

[JW302] 

Alle records m.b.t. ziektebeeld- en stoornis: ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD, SCORE STOORNISRECORD 

[JW301] 

[JW302] 

Alle records m.b.t. beperkingrecord: BEPERKINGRECORD, SCORE BEPERKINGRECORD 

[JW301] 

[JW308] 

AANTAL PRODUCTRECORDS (aangevraagd) 
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Nieuwe rubrieken 
Rubriek Bericht Record Eigenschappen 

Frequentie JW301/WMO302 PRODUCTRECORD (beschikt) 

PRODUCTRECORD (toegewezen) 

Verplichting: Conditional 

Type: Numeriek 
Lengte: 1 

Codelijst: JZ757 

Conditie: CS041 

JW305/JW306 PRODUCTRECORD (gestart) 

JW307/JW308 PRODUCTRECORD (beëindigd) 

JW315/JW316 PRODUCTRECORD 

TypeVerwijzer JW315/JW316 PRODUCTRECORD Verplichting: Mandatory 

Type: Numeriek 

Lengte: 2 
Codelijst: COD327 

NaamVerwijzer JW315/JW316 PRODUCTRECORD Verplichting: Conditional 

Type: Alfanumeriek 
Lengte: 64 

Conditie: CS045 

GezagdragerBekend JW315/JW316 CLIENTRECORD Verplichting: Optional 

Type: Numeriek 
Lengte: 1 

Codelijst: COD260 

Raamcontract JW315/JW316 PRODUCTRECORD Verplichting: Optional 

Type: Numeriek 
Lengte: 1 

Codelijst: COD260 
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Gewijzigde rubrieken 
Record Rubriek Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

Alle productrecords in alle berichten Productcode Verplichting Mandatory Optinal 

JW301 > PRODUCTRECORD (beschikt) 

JW301 > PRODUCTRECORD (toegewezen) 

JW305 > PRODUCTRECORD (gestart) 
JW315 > PRODUCTRECORD 

Volume Verplichting Mandatory Conditonal 

Conditie - CD041 

Eenheid Verplichting Mandatory Conditonal 

Conditie - CD041 

JW301 > PRODUCTRECORD (toegewezen) Gemeentecode Technische regel - TR065 

JW301 > RELATIERECORD Naam Invulinstructie -  IV045 

JW301 > BESCHIKKINGRECORD 

JW305 > PRODUCTRECORD (gestart) 
JW307 > PRODUCTRECORD (gestopt) 

JW315 > PRODUCTRECORD 

Aanvraagnummer 

CizCode 

Constraint - CS315 

JW301 > CLIENTRECORD Leefeenheid Verplichting Mandatory Optional 

JW305 > PRODUCTRECORD (gestart) 

JW307 > PRODUCTRECORD (gestopt) 
JW315 > PRODUCTRECORD 

Beschikkingnummer Verplichting Mandatory Conditonal 

Conditie -  CD042 

Ingangsdatum Verplichting Mandatory Conditonal 

Conditie -  CD043 

JW307 > BEEINDIGD PRODUCTRECORD Begindatum Verplichting Optional Mandatory 

Conditie - CD044 
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Verwijderde rubrieken 
 

Bericht Record Rubriek 

JW301/JW302 CLIENTRECORD 0224 – BOBZ 

0225 – DATUM BOPZ 

BESCHIKKINGRECORD 0807 – SOORT 

PRODUCTRECORD (beschikt) 0913 – LEVERINGSVOORWAARDE 

0914 – VERVOER 

0915 – LEVERINGSVORM 

PRODUCTRECORD (toegewezen) 1511 – SOORT 

1519 – VERVOER 

1520 – WMO AANBIEDER BESTEMMING 

SLUITRECORD 
 

9905 – AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS 

9909 – AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) 

9910 – AANTAL SCORE STOORNISRECORDS (in [WMO301] [WMO302]) 

9913 – AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) 

JW305/JW306 PRODUCTRECORD (geleverd) 0714 – LEVERINGSSTATUS 

0714 – AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) 

CLIENTRECORD 0214 – TYPE VERWIJZER 

JW307/JW308 MUTATIE PRODUCTRECORD 0614 – LEVERINGSSTATUS 

0615 – WMO AANBIEDER BESTEMMING 

SLUITRECORD 9904 – AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS 

9905 – AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD) 

9906 – AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD) 
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Codelijsten 

Nieuwe codelijsten 
Codelijst Code Betekenis 

JZ757 - Frequentie 1 

2 

3 
4 

5 
6 

Per dag 

Per week 

Per vier weken 
Per maand 

Per jaar 
Totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

WJ001 - Retourcode Retourcodelijst iWmo en iJw is samengevoegd tot codelijst WJ001. De volledige codelijst is te vinden in het Informatiemodel Jeugdwet. 

Gewijzigde codelijsten 
# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

COD002 code COD002 - BERICHT 

432 – Declaratie Jeugd-AWBZ 

433 – Declaratie Jeugd-AWBZ Retour 
434 – Declaratie Jeugd-GGZ 

435 – Declaratie Jeugd-GGZ Retour 
436 – Toewijzing Jeugd 

437 – Toewijzing Jeugd Retour 

438 – Aanvang Jeugdhulp 
439 – Aanvang Jeugdhulp Retour 

440 – Einde of Mutatie Jeugdhulp 
441 – Einde of Mutatie Jeugdhulp Retour 

COD002 - BERICHT 

432 – Declaratie Jeugdhulp 

433 – Declaratie Jeugdhulp Retour 
434 – Declaratie Jeugd-GGZ 

435 – Declaratie Jeugd-GGZ Retour 
436 – Toewijzing Jeugd 

437 – Toewijzing Jeugd Retour 

438 – Start Jeugdhulp 
439 – Start Jeugdhulp Retour 

440 – Stop Jeugdhulp 
441 – Stop Jeugdhulp Retour 

446 – Verzoek om toewijzing Jeugdhulp 

447 – Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour 
450 – Factuur Jeugdhulp 

451 – Factuur Jeugdhulp Retour 

JZ172 Code JZ172 - REDEN INTREKKING: 

1 - Cliënt overleden 
2 - Negatief indicatiebesluit 

3 - Herindicatie 
4 - Overplaatsing 

5 - PGB 

6 - Uitstroom 

JZ172 - REDEN INTREKKING: 

1 – Cliënt overleden 
2 – Negatief indicatiebesluit 

3 – herindicatie 
4 – overplaatsing 

6 - Uitstroom 

 

JZ588 Code JZ588: MUTATIECODE 
02 - Overlijden 

JZ588: MUTATIECODE 
02 – Overlijden 
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# Eigenschap Oude Waarde Nieuwe Waarde 

12 - Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet 

17 - Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning) 

18 - Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren 
20 - Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden 

21 - Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of 
ondersteuning) 

31 - Jeugdhulp is volgens plan beëindigd - toewijzing sluiten 

32 - De cliënt heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten 
33 - De hulpaanbieder heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing 

sluiten 

34 - Cliënt en hulpaanbieder hebben de hulp in overeenstemming 
beëindigd - toewijzing sluiten 

35 - De hulp is wegens externe omstandigheden beëindigd (bijv. 
verhuizing van de cliënt) - toewijzing sluiten 

20 – Levering zorg of ondersteuning is beëindigd – toewijzing 

aanhouden 

31 - Jeugdhulp is volgens plan beëindigd - toewijzing sluiten 
32 - De cliënt heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten 

33 - De hulpaanbieder heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing 
sluiten 

34 - Cliënt en hulpaanbieder hebben de hulp in overeenstemming 

beëindigd - toewijzing sluiten 
35 - De hulp is wegens externe omstandigheden beëindigd (bijv. 

verhuizing van de cliënt) - toewijzing sluiten 

JZ756 Code JZ756 - EENHEID 

1 – Minuten per week 

2 – Uren per week 
3 – Dagdelen per week 

4 – Dagen per week 

5 – Etmalen per week 
6 – Minuten per maand 

7 – Uren per maand 
8 – Dagdelen per maand 

9 – Dagen per maand 

10 – Etmalen per maand 
11 – Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

12 – Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking 
13 – Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

14 – Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 

15 – Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking 
16 – Stuks/aantal 

17 – Euro’s 

18 – Interval (klasse) 

JZ756 - EENHEID 

1 – Minuut 

4 – Uur 
14 – Etmaal 

16 – Dagdeel (4 uur) 

82 – Stuks 
83 – Euro’s 

Verwijderde codelijsten 
Codelijst 

COD003 – BEREIKBAARHEID 

COD004 – SOORT AANVRAAG 

COD163 – ZORGZWAARTEPAKKET 
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Codelijst 

COD165 – SOORT TOEWIJZING 

COD167 – LEVERINGSSTATUS 

COD261 – INZET  

COD392 – DIAGNOSECODELIJST 

COD578 – LEVERINGSVORM 

COD737 – PROGNOSE 

COD740 – LEVERINGSVOORWAARDE 

COD741 – VERVOER 

COD756 – KLASSE 

COD770 – SUBCODE DIAGNOSECODELIJST 

COD824 – VRAAG STOORNIS 

COD827 – SCORE VRAAG STOORNIS 

COD923 – ICD10/DSMIV (subset) 

COD924 – IQ 

COD925 – ICF 

COD926 – VISUEEL 

COD927 - AUDITIEF 

 

Nieuwe elementen 
Codelijst Code Betekenis 

COD700 - NAAMCODE 6 Niet-natuurlijk persoon 

WJ001 - Retourcode 1415 
1416 

NaamVerwijzer ontbreekt of is onjuist 
Frequentie ontbreekt of is onjuist 

 

 


