
 
 
 

Wijzigingen GGZ Start zorg  
onderdeel van Bijlage 4. Werkafspraken 

 
 
Afspraak 4. Werkwijze inzet behandeling Jeugd-GGZ 

 
A. GGZ Generalistisch 

1. Wanneer het vermoeden bestaat dat een Burger behandeling GGZ Generalistisch nodig heeft, 
wordt ingeval van een rechtstreekse verwijzing door een wettelijke verwijzer, door 
Opdrachtnemer (conform afspraak 12) na (aan)melding van de Burger een 315 bericht verstuurd 
naar de Gemeente met daarbij vermeld wie de wettelijke verwijzer is. In dit 315 bericht vermeldt 
Opdrachtnemer in geval van diagnostiek (conform lid 3) eerst het product GGZ Start zorg (code 
54052). Indien behandeling generalistisch van toepassing is zonder diagnostiek dient 
Opdrachtnemer gelijk het product Behandeling GGZ Generalistisch (code 54001) te vermelden. 

2. Gemeente verstuurt een 301 bericht met een opdracht voor het product GGZ Start zorg voor 20 
uur (bij diagnostiek) of het product Behandeling GGZ Generalistisch voor 20 uur, dit is een 
standaard aantal uren. In geval van een verwijzing vanuit de gemeente stuurt de gemeente aan 
de Opdrachtnemer een 301 bericht met het product GGZ Start zorg of het product Behandeling 
GGZ Generalistisch voor 20 uur.  

3. Doel van het product GGZ Start zorg bij GGZ Generalistisch is om diagnostiek uit te kunnen 
voeren binnen deze 20 uur. Het betreft dan diagnostiek in enge zin als zijnde onderzoek 
voorafgaand aan de behandeling. Dit is dus niet toepassing voor procesdiagnostiek, dit valt onder 
behandeling. 

4. Zodra diagnostiek is uitgevoerd stuurt Opdrachtnemer de Gemeente een Stop bericht (307) voor 
het product GGZ Start zorg. Het is niet toegestaan dat het resterend aantal uren van het product 
GGZ Start zorg wordt ingezet voor Behandeling GGZ Generalistisch. 

5. Voor afloop indicatie product GGZ Start zorg of eerste indicatie product Behandeling GGZ 
Generalistisch stuurt Opdrachtnemer, indien nog inzet GGZ behandeling nodig is, een (nieuw) 
315 bericht, met gewenst/ noodzakelijk aantal uren behandeling. In dit bericht wordt de 
oorspronkelijke wettelijke verwijzer vermeld.  

6. Gemeente stuurt een 301 bericht met een opdracht voor GGZ behandeling, met het door de 
Opdrachtnemer gevraagde aantal uren.  

7. Indien gedurende de behandeling Generalistisch diagnostiek (in enge zin) alsnog noodzakelijk 
word geacht, stuurt Opdrachtnemer een 315 bericht naar de Gemeente met daarin vermeld de 
oorspronkelijke verwijzer, product GGZ Start zorg en de opmerking dat alsnog sprake is van 
diagnostiek. Gemeente verstuurt een 301 bericht met een opdracht voor het product GGZ Start 
zorg voor 20 uur. Zodra diagnostiek is uitgevoerd stuurt Opdrachtnemer de Gemeente een Stop 
bericht (307) voor het product GGZ Start zorg. Het is niet toegestaan dat het resterend aantal 
uren van het product GGZ Start zorg wordt ingezet voor Behandeling GGZ Generalistisch. De 
reeds lopende indicatie voor product Behandeling GGZ Generalistisch kan gedurende deze 
periode door blijven lopen. 

8. Wanneer na beëindiging van de behandeling nog nazorg nodig is, voor bijvoorbeeld 
medicijncontrole, stuurt de Opdrachtnemer een 315-bericht met GGZ Nazorg (code 54053). 
Gemeente stuurt een 301 bericht voor 5 uur GGZ Nazorg, dit is een standaard aantal uren. De 
ingangsdatum van GGZ Nazorg ligt maximaal 6 maanden na beëindiging van de GGZ-behandeling. 

 

 



B. GGZ Specialistisch 
1. Wanneer het vermoeden bestaat dat een Burger behandeling GGZ Specialistisch nodig heeft, 

wordt ingeval van een rechtstreekse verwijzing door een wettelijke verwijzer, door 
Opdrachtnemer (conform afspraak 12) na (aan)melding van de Burger een 315 bericht verstuurd 
naar de Gemeente met daarbij vermeld wie de wettelijke verwijzer is.  
In dit 315 bericht vermeldt Opdrachtnemer in geval van behandeling specialistisch product GGZ 
Start zorg (code 54052).  

2. Gemeente verstuurt een 301 bericht met een opdracht voor het product GGZ Start zorg voor 20 
uur, dit is een standaard aantal uren. In geval van een verwijzing vanuit de gemeente stuurt de 
gemeente aan de Opdrachtnemer een 301 bericht met het product GGZ Start zorg voor 20 uur.  

3. Doel van het product GGZ Start zorg bij GGZ Specialistisch is om in deze 20 uur een individuele 
inschatting te maken van de benodigde behandelperiode en/of eventuele uitvoering van 
diagnostiek. 
Indien nog inzet GGZ behandeling nodig is na afronding van de individuele inschatting en/of 
diagnostiek, mag Opdrachtnemer de behandeling starten in het resterend aantal uren van het 
product GGZ Start zorg totdat de 20 uren bereikt zijn. 

4. Voor afloop indicatie product GGZ Start zorg stuurt Opdrachtnemer, indien nog inzet GGZ 
behandeling nodig is, een (nieuw) 315 bericht, met gewenst/ noodzakelijk aantal uren 
behandeling. In dit bericht wordt de oorspronkelijke wettelijke verwijzer vermeld.  

5. Gemeente stuurt een 301 bericht met een opdracht voor GGZ behandeling, met het door de 
Opdrachtnemer gevraagde aantal uren.  

6. Wanneer na beëindiging van de behandeling nog nazorg nodig is, voor bijvoorbeeld 
medicijncontrole, stuurt de Opdrachtnemer een 315-bericht met GGZ Nazorg (code 54053). 
Gemeente stuurt een 301 bericht voor 5 uur GGZ Nazorg, dit is een standaard aantal uren. De 
ingangsdatum van GGZ Nazorg ligt maximaal 6 maanden na beëindiging van de GGZ-behandeling. 

 

 

 


