Jeugdhulp gemeente Vijfheerenlanden
sluit aan bij de regio Lekstroom
Vragen en antwoorden

Inleiding
Per 1 januari 2019 sluiten de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in de vorm van de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (VHL), in het kader van de uitvoering van de jeugdhulp, aan bij
de regio Lekstroom. Dit betekend dat de Regionale Backoffice Lekstroom per 1 januari 2019
verantwoordelijk wordt voor de inkoop, administratie, contractbeheer en accounthouderschap van
de jeugdhulptaken binnen de gemeente Vijfheerenlanden.
Naast de factsheet, zie website RBL https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backofficelekstroom/, heeft de RBL deze vraag en antwoord sectie opgesteld om snel antwoord op de meest
gestelde vragen te kunnen geven. De sectie bestaat uit vragen die de RBL tot nu toe heeft ontvangen.
Dit document zal de komende tijd continu worden aangevuld.
Hieronder staan per stakeholder (zorgaanbieders, sociale teams, gemeente) de vragen en
antwoorden op een rij.

Crisis/Gedwongen opnamen/IBS.
Deze producten/zorggroep valt niet onder het kader Jeugdhulp noch WMO. De RBL kan daardoor
geen antwoord geven op vragen over crisis, gedwongen opnamen en/of IBS omdat de RBL niet bij de
uitvoering van deze taken (binnen de gemeente Vijfheerenlanden) betrokken is. Vijfheerenlanden
valt voor deze taken namelijk onder een andere regio.
Voor vragen omtrent dit onderwerp (m.b.t. de gemeente Vijfherenlanden) kunt u zich rechtstreeks
tot de gemeente Vijfherenlanden wenden.

WMO
Vanwege de gemeentelijke herindeling van de gemeente Vianen valt de uitvoering van de WMO voor
deze gemeente vanaf 1-1-2019 onder de regio Vijfherenlanden/Alblasserwaard.
Voor vragen omtrent de uitvoering van de WMO in de gemeente Vijfherenlanden kunt u zich
rechtstreeks tot deze gemeente wenden. Dit geldt ook voor vragen over zorg geleverd voor 1-1-2019.

-

ZA: ‘’ Betekent dit dat Vianen per 1 januari 2019 geen onderdeel meer zal zijn van
het contract WMO Lekstroom?

RBL: ‘’ Correct, Vijfherenlanden heeft ervoor gekozen om zich voor de WMO taken bij de regio
Alblasserwaard aan te sluiten.

PGB
De PGB’s (WMO en Jeugd)zijn altijd door de gemeente Vianen zelf uitgevoerd, de RBL heeft hier geen
rol in. Voor vragen omtrent PGB’s kunt u zich tot de gemeente Vianen/Vijfheerenlanden wenden.

Dyslexie
Scholen zijn sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan
leerlingen. Onder Passend Onderwijs valt ook het bieden van ondersteuning aan kinderen met lees-,
spellingsproblemen en dyslexie. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben afspraken
gemaakt. Dit om de dyslexieketen van passend lees- en spellingsonderwijs op school naar
dyslexiezorg door de Jeugd-GGZ te verbeteren.
Met ingang van 1 januari 2019 is de regio Lekstroom verantwoordelijk geworden voor de zorg voor
kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Jeugdigen (7-12
jaar) kunnen hiervoor in aanmerking komen mits er een aanvraag is ingediend. Net zoals de regio
Zuid-Holland Zuid maakt ook de regio lekstroom gebruik van een onafhankelijke screener. Dit
betekent dat basisscholen (die voorheen onder de gemeente Leerdam en Zederik vielen en vanaf 11-2019 onder de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden) aanvragen per 1-1-2019 ook via Zien in de Klas
dienen te laten lopen.
Onderstaande tekst beschrijft de procedure om vergoede dyslexiezorg binnen de regio Lekstroom
per 1-1-2019 in te kunnen zetten:
1. School heeft het vermoeden EED (op basis van de vereisten opgesteld door de branche en
keurmerkorganisaties voor Dyslexie).
2. Ouders gaan akkoord met een aanvraag beoordeling behandelings-ontvankelijkheid EED
door Zien in de Klas.
3. De school neemt contact op met en dient een aanvraag in bij de onafhankelijke
screeningsorganisatie Zien in de Klas. Zien in de Klas beoordeelt en adviseert of het kind in
aanmerking komt voor diagnose/behandeling EED.
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden ingevuld en aangeleverd bij Zien in de Klas
(zie ook https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/dyslexiezorg/):
- Intakelijst basisschool dyslexie, inclusief handtekening
- Intakelijst ouder, inclusief handtekening
- Handelingsplan voor technisch lezen en spelling van het afgelopen jaar
- LOVS (scores DMT, spelling en rekenen)
4. Zien in de Klas beoordeeld de aanvraag en deelt het advies met ouders, school en de
Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).
5. Ouders kiezen een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder
(https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Gecontracteerde_dyslexiezorgaanbieders_201
7_02.pdf )
6. Dyslexiezorgaanbieder doet een ‘Verzoek om Toewijzing (JW315)’ bij de RBL en start met
diagnose/behandeling. Voor 2015 heet het verzoek ‘Melding Kind in Zorg’.

Contact
Onderstaande contactgegevens zijn van toepassing voor zorglevering (Jeugd) in de gemeente Zederik
en Leerdam. Voor Vianen geldt dat de RBL via de nu al gebruikelijke contactgegevens bereikbaar is.

Vragen Zorgaanbieders
Vragen van zorgaanbieders (ZA) staan hieronder per categorie weergegeven.
Algemeen

-

ZA: ‘’ Bij welke regio gaat deze nieuwe gemeente horen?

RBL: ‘’ In het kader van de jeugdhulp sluit de gemeente Vijfheerenlanden aan bij de regio Lekstroom.

-

ZA: ‘’ Wat wordt het contactpunt voor de nieuwe gemeente (1 wijkteam, van
Vianen, of meerdere..?)

RBL: ‘’ VHL heeft voor het Sociaal Domein een centraal informatienummer in het leven geroepen:
0800-5016
Daarnaast kunt u natuurlijk ook de contactlijst (vorige pagina) raadplegen.

ZA: ‘’ Ik kon niet tijdens de informatieavond aanwezig zijn. Kan ik de informatie die
hier is verspreid alsnog ontvangen?
RBL: ‘’ De presentatie van de informatieavond wordt door VHL opgestuurd naar de bij VHL in 2018
gecontracteerde partijen. De presentatie wordt samen met de factsheet en een vraagbaak over dit
onderwerp op de website van de RBL (onderdeel van Houten.nl) gepubliceerd.
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/

-

ZA: ‘’Wat moet ik als zorgaanbieder doen om de continuïteit van zorg aan mijn
cliënt in gemeente Vijfheerenlanden 2019 te kunnen waarborgen?

Zorgaanbieder met jeugdzorg contract bij RBL (en eventueel VHL), lopende en nieuwe trajecten:
RBL: ‘’Aanbieders die bij de RBL (voor de gewenste producten) reeds gecontracteerd zijn hoeven geen
actie te ondernemen. Het bestaande contract wordt door middel van een addendum aangevuld, reeds
gecontracteerde partijen krijgen dit addendum automatisch toegestuurd. Strekking van het
addendum is dat het regionale gebied van de regio Lekstroom wordt uitgebreid met Leerdam en
Zederik (Vijfheerenlanden).
Zorgaanbieder met jeugdzorg contract bij VHL (lopende trajecten):
RBL: ‘’Aanbieders die bij de regio ZHZ reeds gecontracteerd zijn hoeven voor de lopende trajecten
(startdatum voor 1-1-2019) geen actie te ondernemen. In het kader van de zorgcontinuïteit is
besloten dat de RBL de inhoud van het bestaande contracten voor deze gevallen 1 op 1 overneemt,

zei het uiterlijk tot 31-12-2019. Voor nieuwe zorgaanvragen met een startdatum in 2019 zie
antwoord 1c hieronder.
Zorgaanbieder met jeugdzorg contract bij VHL (nieuwe trajecten):
RBL: ‘’Aanbieders die bij de regio ZHZ reeds voor jeugd gecontracteerd zijn en zorg willen blijven
verlenen in de Lekstroom (nieuwe zorgaanvraag met een startdatum in 2019) moeten een nieuw
contract met de RBL aan gaan (volgens de voorwaarden die de RBL hier aan stelt). Om de
aanmeldprocedure hiervoor te starten dienen zorgleveranciers zich op de website van de RBL (zie
onderstaande link) volgens de reguliere methode aan te melden.
>https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/
Let op, de uiterste termijn voor nieuwe aanmeldingen verliep op 1 oktober 2018, voor leveranciers die
reeds bij de regio ZHZ voor Jeugd gecontracteerd zijn wordt hier, ivm de gemeentelijke herindeling,
een uitzondering gemaakt. Moet je dit wel vermelden, wellicht verwarrend.
Contracten

-

ZA: ‘’Hoe kan ik een contract krijgen in de regio Lekstroom?

RBL: ‘’ Heeft u nog geen contract dan kunt u zicht volgens de reguliere procedure via de volgende link
aanmelden. Zorg ervoor dat alle velden volledig zijn ingevuld en alle gevraagde documenten zijn
toegevoegd. Heeft u een contract bij de regio ZHZ dan dit graag aangeven in het daarvoor
opgenomen veld in het formulier.
>https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/
Let op de uiterste termijn voor nieuwe aanmeldingen is op 1 oktober 2018. Voor leveranciers die
reeds bij de regio ZHZ gecontracteerd zijn wordt hier echter, ivm de gemeentelijke herindeling, tot 14
december 2018 een uitzondering gemaakt.

-

ZA: ‘’ Ik wil een contract jeugd in de regio Lekstroom maar de inschrijving voor 2019
is per 1 oktober 2018 gesloten? Ik heb momenteel geen contract in de regio
Lekstroom en VHL..

RBL: ‘’ De RBL wijkt alleen voor zwaarwegende gevallen af van de uiterste inschrijftermijn. Voor
partijen die reeds bij de regio ZHZ gecontracteerd zijn (voor Jeugd) is deze uiterste inschrijftermijn
verlengd tot 14 december 2018.

-

ZA: ‘’ Bij wie moet ik zijn als ik meer wil weten over de plannen van
Vijfheerenlanden t.a.v. de contractering van Vianen vanaf 2019?

RBL: ‘’ Voor vragen omtrent Jeugd kunt u zich wenden tot de RBL, voor vragen omtrent WMO kunt u
zich tot de gemeente Vijfheerenlanden wenden.

Individuele cliënten/trajecten, berichtenverkeer

-

ZA: Wat is de nieuwe gemeentecode voor Vijfheerenlanden?

RBL: ‘’ De nieuwe gemeentecode voor Vijfheerenlanden is 1961. Deze vraag zou ik als eerste plaatsen
bij de vragen.

-

ZA: ‘’ Kunnen bestaande cliënten het huidige behandelplan/indicatie blijven volgen
volgens het contract van ZHZ?

RBL: ‘’ het huidige behandelplan c.q. indicatie van een cliënt kan inderdaad doorlopen, dit is echter
uiterlijk tot 31-12-2019 mogelijk. Na deze datum Is er een behandelplan/indicatie volgens de RBL
structuur verplicht.

-

ZA: ‘’ In het protocol staat dat gemeenten (bij lopende trajecten) zelf de
beschikkingen stoppen en nieuwe verzenden, hoe loopt dit in de praktijk?

RBL: ‘’ De huidige lopende beschikkingen eindigen vanwege de gemeentelijke herindeling op 31-122018, ongeacht de originele einddatum. Hiervoor ontvangt u begin januari automatisch een
stopbericht van het SOJ. Hiervoor in de plaats worden er begin januari door de RBL nieuwe
beschikkingen afgegeven met de startdatum 1-1-2019 en de einddatum zoals deze volgens de
originele beschikking is afgegeven, echter uiterlijk tot 31-12-2019. Ook hier hoeft u dus geen actie te
ondernemen.
Mocht u geen stopbericht(en) en/of nieuwe beschikking(en) vanuit het SOJ/de RBL ontvangen dan
adviseren wij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de RBL.

-

ZA: ‘’ Tijdens de bijeenkomst van 5 november is verteld dat contracten voor
overgangstrajecten in Leerdam en Zederik blijven doorlopen volgens de oude
afspraken (zei het tot uiterlijk 31-12-2019). Vanaf januari 2019 gelden de nieuwe
afspraken (Lekstroom) voor nieuwe aanmeldingen. Welke datum is leidend voor de
overgang van cliënten binnen Leerdam en Zederik naar Lekstroom? Is dat
bijvoorbeeld de externe screening datum, de datum van aanmelding bij
zorgaanbieder, datum aanvraag beschikking of datum start zorg?

RBL: ‘’ - Zorg die start vanaf 1-1-2019 (zorg die voor deze datum start zijn dus de overgangstrajecten)
valt inderdaad onder de huidige voorwaarden van de regio Lekstroom. De datum die hierbij leidend is
de startdatum van de indicatie (beschikking), oftewel de startdatum van de periode waarin zorg
geleverd mag worden.

-

ZA: ‘’ Uitfasering MO-platform( Stipter), betekent dit dat de cliënten die in MO
staan (ook die er nog in komen in deze laatste maanden) erin blijven tot einde
behandeling? Onze zorg duurt namelijk gemiddeld 1,5 jaar en dat is dus een
(onwenselijk) lange uitfasering.

RBL: ‘’ De cliënten waarbij de indicatiedatum zorg voor 2019 ligt blijven in het MO platform Stipter
staan tot uiterlijk 30-06-2019. Declaraties over de periode van voor 2019 dienen voor deze datum te
zijn ingediend bij het MO platform. Cliënten met een doorlopende zorg in 2019 maar uiterlijk tot 3112-2019 (nieuwe toewijzing voor het resterende deel) worden begin januari door de Lekstroom
verstuurd en kunnen daar ook gedeclareerd worden.
Voor de duidelijkheid: De RBL maakt geen gebruik van Stipter. Zorgaanbieders versturen het digitale
berichtenverkeer met behulp van software die Jeugdwet-berichten kan aanmaken en inlezen (zie ook
https://www.vecozo.nl/support/berichtenverkeer-jw/algemeen/wat-heb-ik-nodig-om-gebruik-tekunnen-maken-van-de-dienst-berichtenverkeer-jeugdwet/). U kunt Stipter dus niet gebruiken voor het
digitale berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en de RBL.

-

ZA: ‘’ Betekent dit ook dat deze cliënten van regio ZHZ ‘blijven’ zolang ze in Stipter
staan, of vanuit stipter facturatie naar Lekstroom..?

RBL: ‘’ De cliënten waarbij de indicatiedatum zorg voor 2019 ligt blijven in het MO platform Stipter
staan tot uiterlijk 30-06-2019. Declaraties over de periode van voor 2019 dienen voor deze datum te
zijn ingediend bij het MO platform. Cliënten met een doorlopende zorg in 2019 maar uiterlijk tot 3112-2019 (nieuwe toewijzing voor het resterende deel) worden begin januari door de Lekstroom
verstuurd en kunnen daar ook gedeclareerd worden.
Voor de duidelijkheid: De RBL maakt geen gebruik van Stipter. Zorgaanbieders versturen het digitale
berichtenverkeer met behulp van software die Jeugdwet-berichten kan aanmaken en inlezen (zie ook
https://www.vecozo.nl/support/berichtenverkeer-jw/algemeen/wat-heb-ik-nodig-om-gebruik-tekunnen-maken-van-de-dienst-berichtenverkeer-jeugdwet/). U kunt Stipter dus niet gebruiken voor het
digitale berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en de RBL.

-

ZA: ‘’ Moet onze organisatie door de gemeentelijke herindeling van
Vijfheerenlanden de door ons toegepaste software aanpassen

RBL: ‘’ Ja dat klopt. Ten eerste dient de gemeentecode van Vianen, Zederik en Leerdam veranderd te
worden naar die van Vijfheerenlanden. Dit geldt alleen bij indicaties voor nieuwe trajecten die na 3112-2018 starten, voor indicaties van lopende trajecten hoeft dus geen actie te worden ondernomen.
De gemeentecode bij declaraties die betrekking hebben op zorglevering voor 1-1-2019 hoeven niet
aangepast te worden, voor zorgdeclaraties die betrekking hebben op geleverde zorg na 31-12-2019
dient u wel de nieuwe gemeentecode toe te passen .
Naast de nieuwe gemeentecode dient u ook de producten (en bijbehorende productcode’s), zoals de
RBL deze hanteert, over te nemen in uw software. Zorgaanbieders die vanuit Vianen reeds
gecontracteerd waren bij de RBL hanteerde deze productstructuur al en hoeven in principe geen
actie te ondernemen.

Sociale Teams
-

ST: ‘’ Hoe moet het sociaal team omgaan met herindicatie’s PGB jeugd? De
beoordeling voor herindicatie’s 2019 begint nu en bij de sociaal teams worden
hierover vragen gesteld door (ongeruste) inwoners.

RBL: ‘’ Besluiten worden genomen op basis van de huidige verordeningen. Hiermee vallen de
indicaties onder het overgangsrecht en lopen dus gewoon door in 2019. In het nieuwe beleid
staat overgangsrecht van 1 jaar, dus de indicaties die lopen t/m 31-12-2019. Loopt een indicatie
door in 2020, dan moet er een herindicatietraject gestart worden in het najaar 2019.

-

ST: ‘’ Van een aantal aanbieders heb ik terug gekregen dat ze geen JW301 hebben
ontvangen. Het gaat bij alle drie om beschikkingen die in augustus zijn
aangevraagd. Binnen het team lijken meer mensen hier last van te hebben. Weet u
wat hier mis gaat?

RBL: ‘’ Voor wij een antwoord op bovenstaande kunnen geven heeft de RBL nadere informatie
nodig. Welke cliënten en gewenste producten (per aanbieder) betreft het? Heeft de aanbieders al
contact opgenomen met de RBL? Als we de benodigde info ontvangen zullen we het met de
desbetreffende aanbieder(s) oppakken.
Privacygevoelige informatie (zoals BSN) dient altijd via een veilig communicatiekanaal zoals Veilig
Houten (Msafe) verstuurd te worden!
Het heeft overigens onze voorkeur dat aanbieders in het geval van complicaties met het
berichtenverkeer rechtstreeks contact opnemen met de RBL teneinde miscommunicatie te
voorkomen. Dit neemt niet weg dat de sociale teams hier natuurlijk wel een belangrijke
signalerende functie hebben.

-

ST: ‘’ Jellinek geeft aan geen contract te hebben met ons voor Jeugd. Weet u welke
aanbieders er wel gecontracteerd zijn voor verslaving bij Jeugd? En kan het zijn dat
Jellinek bovenregionaal gecontracteerd is of dat er een contract mogelijk is? Zij zijn
namelijk wel de meest belangrijke partij op het gebied van verslaving in deze regio.

RBL: ‘’ Op deze vraag moet nog een formeel antwoord worden vastgesteld.
Informeel loopt de verslavingszorg via Altrecht (regiseur) die dit vervolgens zelf of via een
onderaannemer oppakt. Afspraken hierover zijn op dit moment niet helemaal helder, de RBL
gaat actie ondernemen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

