Ingelaste Virtuele ontwikkeltafel 21 november 2022

Beste zorgaanbieder,
In het kader van de nieuwe aanbesteding 2023 Jeugdhulp Behandeling en de implementatie hiervan
zullen er nadere afspraken gemaakt dienen te worden in het kader van de waarborging van de
zorgcontinuïteit van de cliënten die in zorg zitten bij de niet gecontracteerde aanbieders voor 2023.
In beginsel geldt:
Als de beschikking van de burger verloopt, neemt de gemeente contact op met de burger. De gemeente start
het herindicatieproces binnen 8 weken vóór het verlopen van de beschikking van de burger. De aanbieder stemt
vóór het verlopen van een verlenging met cliënten die een verlenging nodig hebben af of contact is met de
gemeente over de verlenging.

Bovenstaande passage uit het declaratieprotocol 2022 vraagt nadere afstemming met de thans in
2022 gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdhulp Zuid-Limburg 2022 die gecontracteerd zijn voor de
onderstaande producten.
Productcode Productnaam

83100
831MC
83110
83120
83210
83220
83310
83320
80110
80120
80210
80220
80310
80320

Behandeling Individueel Start
Behandeling Individueel Medicatiecontrole
Behandeling Individueel Laag Kort
Behandeling Individueel Laag Lang
Behandeling Individueel Midden Kort
Behandeling Individueel Midden Lang
Behandeling Individueel Hoog Kort
Behandeling Individueel Hoog Lang
Behandeling Groep Laag Kort
Behandeling Groep Laag Lang
Behandeling Groep Midden Kort
Behandeling Groep Midden Lang
Behandeling Groep Hoog Kort
Behandeling Groep Hoog Lang

Verlengingsaanvragen van zorgaanbieders die nu gecontracteerd zijn, maar na 1 januari 2023 niet,
kunnen aan de in 2023 niet gecontracteerde zorgaanbieder wel worden toegewezen onder DVO
2022, mits deze toewijzing uiterlijk op 31 december 2022 heeft plaatsgevonden. De voorwaarden
zoals overeengekomen inde DVO 2022 blijven in dat geval van toepassing op de uitvoering van de
opdracht in 2023.

Met betrekking tot de tarieven willen gemeente aan u het volgende voorleggen:
Gemeenten vinden het billijk om ook voor de in 2023 niet gecontracteerde aanbieders die uitvoering
geven aan hen toegewezen arrangementen die starten in 2023 de geactualiseerde en geïndexeerde
tarieven te hanteren. Een en ander houdt in dat de door u conform administratieprotocol
ingediende declaraties mogen worden gedeclareerd conform de in de bijlage 1 bij deze virtuele OT
opgenomen productcodes en tarieven.

Wij verzoeken u, indien u bezwaar heeft tegen het hanteren van deze nieuwe tarieven in 2023 dit
expliciet kenbaar te maken binnen twee weken na publicatie van deze virtuele OT via verzending van
uw bezwaar naar het volgende mailadres: inkoopteamSD@maastricht.nl met als onderwerp:
”bezwaar tegen hantering tarieven 2023 bij DVO 2022”

Uiteraard is het zoals gebruikelijk ook mogelijk vragen te stellen bij deze virtuele OT, eveneens via
het mailadres van inkoopteamSD@maastricht.nl met als onderwerp: “vraag n.a.v. de virtuele OT”.
De beantwoording daarvan vind plaats via de gebruikelijke werkwijze door publicatie van een Q&A,
uiterlijk één week na het sluiten van de virtuele OT.

Met vriendelijke groet,
Namens het InkoopteamSD

Paul Konings
Zorginkoper

