Regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Factsheet berichtenverkeer
Stop Jeugdhulp

JW307 /
JW308

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 Stop-zorg
De datum waarop met de daadwerkelijke activiteiten uit het behandelplan of perspectiefplan is gestopt.

Functie bericht
Na de start-zorg zal de zorg voor de jeugdige op een bepaald moment worden beëindigd of onderbroken. Als
een jeugdige meer dan één kalendermaand gepland uit zorg is bij de duurzame trajecten (code 20) of bij
beëindiging van zorg, dient de zorgaanbieder dit te melden met het stop-zorg bericht (JW307). Daarbij wordt
aangegeven:
 BSN;
 Toewijsnummer;
 Datum stop-zorg;
 Reden beëindiging.
De JW307 wordt binnen 5 werkdagen na het stoppen van de zorg of een geplande onderbreking van meer dan
één kalendermaand bij de duurzame trajecten aangeleverd bij de gemeente. In het bericht wordt aangegeven
wat de reden is van het stopzetten van de zorg. Hierbij zijn 2 varianten mogelijk.
Uit de reden stopt zorg blijkt:
- dat het doel van de behandeling is gehaald. 30% van de gecontracteerde trajectprijs wordt betaalbaar
gesteld;
- dat het resultaat niet is behaald; 30% van de gecontracteerde trajectprijs van de niet duurzame
trajecten wordt niet betaalbaar gesteld.
Indien de stop-zorg niet aangeleverd wordt, zal de status van de betreffende jeugdige bij de gemeente op “in
zorg” blijven staan.

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 JW-standaard;
 Geldt vanaf 4 januari 2021
JW307
Stop-zorg

JW308
Stop-zorg
retour

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 Knoop[punt (GGK).
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Eigenschappen van de JW307
De zorgaanbieder vult de volgende combinatie van verplichte gegevens conform onderstaande tabel in
Veld
Status aanlevering

Toelichting
Eerste aanlevering

ToewijsNummer
ToewijzingNummer
ToewijzingIngangsdatum
Product:
Categorie
Code
Omvang:
Volume
Eenheid
Frequentie
Begindatum
Einddatum
Reden beëindiging

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

Datum start zorg uit JW305 bericht
Datum einde zorg
De reden van beëindiging van de zorg volgens de landelijke standaard

Redenen stop zorg
Code
02
20
31
32
33
34
35
36
37

Omschrijving*
Overlijden
Levering is tijdelijk beëindigd
Levering is volgens plan
beëindigd
Voortijdig afgesloten: eenzijdig
door jeugdige
Voortijdig afgesloten: eenzijdig
door jeugdhulpaanbieder
Voortijdig afgesloten: in
overeenstemming
Voortijdig afgesloten: wegens
externe omstandigheden
Geinitieerd door de gemeente

Gevolg*
70% blijft betaalbaar gesteld
Tijdelijk geen betaling
70% + 30% betaalbaar gesteld
(100%)
70% blijft betaalbaar gesteld en kan
verrekend worden.
70% blijft betaalbaar gesteld en kan
verrekend worden

In verband met een
wijzigingsverzoek

70% blijft betaalbaar gesteld en kan
verrekend worden.
Op basis ondelinge afstemming over
de oorzaak
Op basis onderlinge afstemming over
de oorzaak

Proces gemeente
1.
2.
3.
4.

De gemeente ontvangt een JW307 van de aanbieder;
De gemeente stuurt een JW308 (ontvangstbevestiging) naar de zorgaanbieder;
De gemeente sluit de betreffende lopende toewijzing af middels een JW301en stuurt deze aan de
aanbieder;
De gemeente ontvangt een JW302 van de aanbieder.
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Proces zorgaanbieder
1.

2.
3.
4.
5.

Zorgaanbieder stuurt een JW307 naar de gemeente in alle gevallen waar eerder een JW305 verzonden
is, indien de zorg daadwerkelijk stopt, of indien de toewijzing beeindigd is door verlenging of
SPIC/wissel;
Zorgaanbieder ontvangt een JW308 (ontvangstbevestiging) van de gemeente;
Zorgaanbieder ontvangt een JW301 met bevestiging van de einddatum indien;
Zorgaanbieder stuurt een JW302 naar de gemeente;
De zorgaanbieder kan per toewijsnummer 1 JW307 sturen. Indien de zorgaanbieder op de eerste
verzonden JW307 een correctie wil doorvoeren is de procedure als volgt:
- Zorgaanbieder stuurt JW307 met status aanlevering: verwijdering aanlevering en wacht tot het
moment dat de JW308 is ontvangen;
- Vervolgens stuur zorgaanbieder wederom een JW307 met status aanlevering: nieuw met hierin de
juiste datum einde zorg datum.

Werkafspraken
1.
2.
3.

Conform het berichtenverkeer dient de gemeente na het ontvangen van de JW307 een JW301 te
sturen met de einddatum;
Indien de gemeente en intrekking stuurt reageert de aanbieder hierop met het sturen van de jw302 en
een JW307
De datum stop- zorg ligt logischerwijs binnen de geldigheid van de toewijzing. Dit betekent dat de
datum stop-zorg niet mag liggen voor de begindatum recht op zorg.
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