
Omzetting productcodes jGGZ 



Voorstellen Regionale Backoffice 

Lekstroom (RBL) 

• Accounthouders/contractbeheer 

• Administratie 

• Applicatiebeheerder 

 

 



Drie soorten productcodes 

• DBC’s (52- serie) 

• Trajecten basis jGGZ (51-serie) 

• Trajecten jGGZ in uren 



Waarom alles omzetten? 

• Landelijke richtlijn DBC’s  

• Vergelijkbare systematiek van tarifering 

per minuut, ook in de basis jGGZ 

• Makkelijker om tijd te schrijven voor 

‘even overleggen’ per minuut 



Omzetting DBC’s (52-serie) 
• Begin november: conversie bij RBL. Lopende toewijzingen (JW 

301) met een looptijd tot in 2018 worden omgezet: 

– Einddatum op lopende DBC wordt 31-12-2017  

– Nieuwe toewijzing (JW 301) op productcode per minuut: 
einddatum blijft gelijk aan oorspronkelijke einddatum. 

• Vanaf 6 nov voor nieuwe cliënten/verlengingen twee 
productcodes aanvragen, via JW 315:  

– DBC t/m 31-12-2017 en, 

– De nieuwe productcode vanaf 1-1-2018 

• Vanaf 1-1-2018: alleen de nieuwe productcodes 

 



Aandachtspunten DBC’s (52-serie) 

• Aanvragen (JW 315) in 2017 na de conversie 
met een einddatum in 2018 op de 52-serie 
worden verwerkt met einddatum 31-12-2017 

• Daarna zelf nieuwe aanvraag (JW 315) vanaf  

1-1-2018 doen (kan vanaf 6 nov) 

• 13 okt 2017 update systeem RBL: daarna alle 
DBC’s met einddatum 31-12-2017 verwerkt 

 



Omzetting trajecten basis jGGZ 

• Trajecten in de 51-serie mogen worden 

afgerond in 2018 (indien via JW 303) 

• Verlengingen vanaf 1-1-2018 op de 

nieuwe productcode (54001) 

• Declaraties over 2018 alleen via JW 303, 

dus geen JW 321 over 2018 



Omzetting jGGZ op urencodes 

• jGGZ trajecten op de urencodes (45A52, 
45A48, 45A57, 45A06) mogen worden 
afgerond in 2018 

• Verlengingen vanaf 1-1-2018 op de nieuwe 
productcodes (54001, 54002 of 54025) 

• Indien omzetting gewenst: zelf een 
stopbericht en nieuwe JW 315 sturen 



Declaraties 
• Declaraties DBC’s via JW 321 alleen 

over 2017; JW 321 over 2018 wordt 
afgekeurd 

• Over 2018: alleen declaraties via JW 303 

• Declaraties over 2017 uiterlijk 28 februari 
2018 indienen: bij problemen contact 
opnemen met RBL 

 

 



Aandachtspunten 
• Productcodes en tarieven op website 

• Aanvraag (JW 315) met voldoende uren en 
doorlooptijd 

• Conform afspraak soc team 

• Eenheid: totaal binnen geldigheidsduur 

• Sturing: op gemiddeld aantal uren per cliënt 
(over alle cliënten samen) 

 



Vragen? 

https://www.houten.nl/ondernemers/

regionale-backoffice-lekstroom/ 

 

Via e-mail: 

backofficelekstroom@houten.nl 


