Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Jeugdwet Stop-zorg bericht

iJW307 /
iJW308

Zie voor meer informatie de “Standaardartikelen administratieve processen voor WMO en Jeugdwet” van de
VNG: https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151214-isd-standaardart-adm-processen-wmo-jeugdwetv1.0.pdf

Definitie Stop-zorg
Als Stop-zorg wordt gezien de datum waarop met de daadwerkelijke activiteiten vanuit het behandelplan
wordt gestopt.

Functie bericht
Na de Start-zorg zal deze op een bepaald moment worden beëindigd of onderbroken. Als de periode van
onderbreking (code 20) langer duurt dan 28 dagen of bij beëindiging, dan dient de aanbieder dit te melden
met het Stop-zorg bericht. Daarbij wordt o.a. aangegeven:
 BSN;
 Beschikkingsnummer;
 Datum Stop-zorg;
 Reden beëindiging.
De JW307 wordt binnen 5 werkdagen na het stoppen van de hulp aangeleverd bij de gemeente. Indien de
Stop-zorg niet aangeleverd wordt, zal de status van de betreffende jeugdige bij de gemeente op “in zorg”
blijven staan en kan bij de intensiteiten Intensief en Perspectief de eind declaratie (30%) niet worden
goedgekeurd.

Scope factsheet
 Beschrijft hoe het JW307 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland wordt gebruikt;
 Gaat uit van de vigerende iJW-standaard;
 Geldt vanaf 1 april 2018.
JW307
Stop-zorg

JW308
Stop-zorg
retour

Proces gemeente
1.
2.
3.
4.

De gemeente ontvangt een JW307 van de aanbieder via VECOZO/GGK;
De gemeente stuurt een JW308 (ontvangstbevestiging) naar de aanbieder via GGK/VECOZO;
De gemeente sluit de betreffende lopende toewijzing af middels een JW301 (berichtenverkeer 2.2),
indien de einddatum afwijkt van de einddatum van de indicatie.
De gemeente ontvangt een JW302 van de aanbieder via VECOZO/GGK.

Proces aanbieder
1.
2.
3.
4.

Aanbieder verstuurt een JW307 naar de gemeente via VECOZO/GGK;
Aanbieder ontvangt een JW308 (ontvangstbevestiging) van de gemeente via GGK/VECOZO;
Aanbieder ontvangt een JW301 met bevestiging van de einddatum (berichtenverkeer 2.2)
indien de einddatum afwijkt van de einddatum van de indicatie;
Aanbieder stuurt en iJW302 van de aanbieder via VECOZO/GGK.
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Werkafspraken
1.
2.
3.

Conform de berichtenverkeer 2.2 dient de gemeente na het ontvangen van de JW307, indien de
einddatum afwijkt van de einddatum van de toewijzing, een JW301 te sturen met de einddatum;
Aan het einde van de trajecten Intensief en Perspectief wordt voorafgaande aan de declaratie de het
einde zorg bericht verzonden;
De datum Stop- zorg moet liggen binnen de geldigheid van de toewijzing.
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