Instructie

Verlengingsverzoeken Behandeling, ingediend vóór 31-12-2022

1. Wanneer door de gemeente in het kalenderjaar 2022 – vóór maandag 31 december 2022 – wordt
besloten een verzoek voor een verlenging (315-bericht) wat ingaat per een datum in 2023 te
honoreren door een toewijzing (301-bericht) te sturen naar de (desbetreffende) aanbieder, dan is
dit juridisch houdbaar en daarmee rechtmatig. Het besluit tot verlenging is namelijk genomen in het
kalenderjaar 2022 (onder de dienstverleningsovereenkomst van dat kalenderjaar);
2. Een verzoek om een verlenging (315-bericht) wat ingaat per 1 januari 2023, dient dus afgehandeld
te worden in 2022. Verzoeken om verlengingen wat in 2022 op het gebied van Behandeling
Individueel en Groep worden gestuurd en betrekking hebben op 2023, moeten dan ook in 2022
worden afgehandeld. Wanneer een dergelijk verzoek om verlenging in 2023 wordt afgehandeld,
dan dient gestuurd te worden op een warme overdracht naar een gecontracteerde aanbieder.
Wanneer een warme overdracht geen optie is en in het uiterste geval (rekeninghoudend met het
belang en de veiligheid van de jeugdige), moet de oplossing worden gezocht in een
maatwerkcontract (maar dan gaat het ook enkel om uitzonderlijke gevallen);
3. Let wel; dit is alleen juridisch houdbaar en rechtmatig wanneer het gaat om een verzoek voor een
verlenging (315-bericht) van een behandeltraject van een jeugdige die reeds in behandeling is. Met
andere woorden, een verzoek om toewijzing (315-bericht) ten behoeve van nieuwe instroom per 1
januari 2023 bij een niet-gecontracteerde aanbieder, mag niet worden gehonoreerd;
4. De datum van het verzenden van de toewijzing (301-bericht) is leidend voor het bepalen of de
toewijzing juridisch houdbaar en rechtmatig is gedaan vóór 31 december 2022. (Wellicht ten
overvloede, in ZorgNed wordt deze datum geregistreerd als “Datum Opdracht”).
5. Wanneer een verlenging wordt gehonoreerd (door een toewijzing (301-bericht) te sturen naar de
aanbieder), dan mag de einddatum van die toewijzing niet later worden gesteld dan de
overeengekomen looptijd van een “Lang” dan wel “Kort” arrangement;
6. Wanneer een aanbieder een “verlengingstoewijzing” (301-bericht) declareert, dan doet zij dat aan
de hand van de tarieven, zoals die gelden voor het kalenderjaar 2023.

Deze instructie heeft betrekking op de volgende 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



De gecontracteerde aanbieders voor de bovenstaande producten voor het kalenderjaar 2022
mogen dus ook nog worden ingezet voor (alleen) een verlenging in 2023. Dat heeft gevolgen voor
de inrichting van jullie applicatie. Het functioneel beheer zal het immers mogelijk moeten maken
toewijzingen (301-berichten) voor de bovenstaande producten te sturen naar de aanbieders uit 2022
(ten behoeve van de verlenging).



Het product “Behandeling Individueel Intensief (83400)” mag alleen worden verlengd bij stichtingen
Vincent van Gogh en Mondriaan. Dit product maakt onderdeel uit van de aanbesteding van de
opdracht “Schaarse Ambulante Jeugdhulp – Intensief Specialistisch”, die immers reeds is gegund.
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Het product “Dagbehandeling (MKD/KDC) (80400)” kan niet worden toegewezen voor een
verlenging, omdat dit product pas zijn intrede doet per 1 januari 2023 en derhalve alleen toegewezen
kan worden bij nieuwe instroom. Daar waar een verlenging wordt toegewezen door middel van
Behandeling Groep, waar vanaf 2023 feitelijk sprake is van dagbehandeling (door middel van een
MKD/KDC), zullen achteraf de desbetreffende toewijzingen voor Behandeling Groep worden
gecorrigeerd naar het product “Dagbehandeling (MKD/KDC) (80400)”.
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