Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Start Jeugdhulp

JW305 /
JW306

Zie voor meer informatie over de invulling en gebruik van het berichtenverkeer de webpagina van het
Zorginstituut (beheerder IStandaarden):
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/ijw

Definitie Start Zorg
De datum waarop met de daadwerkelijke activiteiten uit het behandelplan of perspectiefplan wordt gestart.

Functie bericht
Na ontvangst van de toewijzing kan de zorgaanbieder starten met het daadwerkelijk leveren van zorg. Na
start van de zorg informeert de zorgaanbieder de gemeente via het start-zorgbericht (JW305). Daarbij wordt
o.a. aangegeven:
 BSN;
 Toewijsnummer;
 Datum Start-zorg.
De JW305 wordt binnen 5 werkdagen na start-zorg aangeleverd bij de gemeente.

Scope factsheet
 Beschrijft hoe het JW305 bericht door de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en
Zaanstreek-Waterland wordt gebruikt;
 Gaat uit van de vigerende JW-standaard.
 Geldig vanaf 4 januari 2021.
JW305
Start-Zorg

JW306
Start-zorg
retour

Eigenschappen van de JW305
De zorgaanbieder vult de volgende combinatie van verplichte gegevens conform onderstaande tabel in
Veld
ToewijsNummer
Status aanlevering
ToewijzingNummer
ToewijzingIngangsdatum
Product:
Categorie
Code
Omvang:
Volume
Eenheid
Frequentie
Begindatum

Toelichting
Toewijsnummer uit het JW301 bericht
Eerste aanlevering
Toewijzingsnummer uit JW301 bericht
Ingangsdatum uit het JW301 bericht
Zie deze informatie bij het JW301 bericht
SPIC
Zie deze informatie bij het JW301 bericht

Werkelijke startdatum start zorg
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Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Communicatie zorgaanbieder en gemeente
Zorgaanbieder en gemeente communiceren onderling primair middels de meest recente standaard voor
landelijk berichtenverkeer JW. Dit gebeurt via VECOZO en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK).

Proces gemeente
1.
2.

De gemeente ontvangt een JW305 van de zorgaanbieder;
De gemeente stuurt een JW306 (ontvangstbevestiging).

Proces zorgaanbieder
1.
2.
3.
-

Zorgaanbieder stuurt een JW305 naar de gemeente, dit is verplicht in alle gevallen waar de zorg
conform het behandelplan gestart is;
Zorgaanbieder ontvangt een JW306 (ontvangstbevestiging) van de gemeente;
De zorgaanbieder kan per toewijsnummer 1 JW305 sturen. Indien de zorgaanbieder op de eerste
verzonden JW305 een correctie wil doorvoeren is de procedure als volgt:
Zorgaanbieder stuurt JW305 met status aanlevering: verwijdering aanlevering en wacht tot het
moment dat de JW306 is ontvangen (en/of 1 dag later)
Vervolgens stuurt zorgaanbieder wederom een JW305 met status aanlevering: nieuw met hierin de
juiste datum start zorg.

Werkafspraken
1.
2.
3.
4.

De datum start-zorg ligt binnen de geldigheid van de zorgtoewijzing. Dit betekent dat de datum startzorg niet kan liggen voor de begindatum recht op zorg.
De zorgaanbieder moet voor een segment B traject binnen 3 weken ten aanzien van de ingangsdatum
van het toegewezen product de hulp starten.
De zorgaanbieder moet voor een segment C traject binnen 6 weken ten aanzien van de ingangsdatum
van het toegewezen product de hulp starten.
Indien er sprake is van een crisis kan de zorgaanbieder direct met de zorg starten.
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