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Factsheet SPIC-/ productwissel; Versie september 2022 
 
Inleiding 
In dit document treft u de werkinstructies voor een SPIC-/ productwissel. De werkinstructies zijn 
gericht op gecontracteerde aanbieders, lokale teams, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de 
backoffices van de gemeenten. Per groep staan de benodigde acties uitgeschreven.  
 
Voor de werkwijze SPIC-/ productwissel kan gebruik gemaakt worden van de iJW317 of de iJW315. 
De iJW317 wordt gebruikt voor wijzigingen in de toekomst waarbij geen nieuwe verwijzing aanwezig 
is. De iJW315 wordt gebruikt voor wijzigingen waarvoor een nieuwe verwijzing de onderliggende 
oorzaak is. 
 
 
Definities 
SPIC-/ Productwissel 
Als blijkt dat er overgestapt dient te worden naar een ander product om de gestelde doelen te 
kunnen halen kan er worden gewisseld. Elke overstap naar een ander product waarvoor een andere 
productcode beschikbaar is, is feitelijk een SPIC-/ productwissel. Hierin wordt geen onderscheid 
gemaakt in producten binnen dan wel buiten hetzelfde segment.  
 
Opschalen 
Wanneer alleen een hogere intensiteit van een product binnen hetzelfde profiel voldoende is om de 
gestelde doelen te behalen spreken we van opschalen. Tijdelijk meer inspanning leveren valt hier 
niet onder.  
 
Opschalen kan dus van duurzaam naar duurzaam met hogere intensiteit, maar ook van herstel naar 
duurzaam omdat de zorg inhoudelijk gewijzigd is. 
Opschalen van herstel naar herstel met hogere intensiteit is wel toegestaan. Hiermee wordt feitelijk 
een nieuw budget gestapeld op de eerdere declaratie(s) van de oude toewijzing. Afhankelijk van het 
aantal maanden na start zorg en/of bedrag dat al gedeclareerd is, heeft de gemeente de 
mogelijkheid om te verrekenen, in overleg met de aanbieder. 
 
Afschalen 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij opschalen, maar dan juist naar producten met een lagere intensiteit 
binnen hetzelfde profiel.  
 
Afschalen volgt de route zoals hieronder beschreven, maar zal altijd goedgekeurd worden. 
Afschalen kan dus van duurzaam naar duurzaam met lagere intensiteit, maar ook van duurzaam naar 
herstel omdat de zorg inhoudelijk gewijzigd is. 
Afschalen van herstel naar herstel met lagere intensiteit is niet nodig. De aanbieder kan in deze 
situatie minder declareren dan het toegewezen tarief. Hiermee wordt voorkomen dat de aanbieder 
2x 100% een herstel SPIC kan declareren, terwijl dat er minder dan 100% van het beoogde tarief 
nodig is. 
 
Werkwijze 
1. Uitgangspunt is dat de afspraken uitvoerbaar zijn voor aanbieders en backoffices en leiden tot 

eenduidige gegevens in de cliëntregistratie bij aanbieders en in de gemeentelijke administraties; 
en daarmee in het RAP en de regionale monitor jeugd.  

2. Onderstaande methode geldt voor SPIC-/ productwissels bij dezelfde aanbieder, inclusief het 
op- en afschalen, zoals hierboven beschreven is bij ‘Definities’. 
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3. We maken onderscheid in het moment van aanvragen van de productwissel: enerzijds 
wisselingen nog voordat met de behandeling is gestart en dus vóór er een Startzorg (iJW305) is 
verzonden (oftewel vervanging van het initiële product); anderzijds wijzingen na aanvang van de 
zorg, dus nadat een startzorg (iJW305) is verzonden (oftewel wijziging door opvolging met een 
ander product).  

4. Bij een SPIC-/ productwissel moet duidelijk zichtbaar zijn dat het om een doorlopend zorgtraject 
gaat en dat de daadwerkelijke zorg dus niet is gestopt. Dit moet ook duidelijk zijn in de 
administratie en daarom moeten ingangs- en einddatum naadloos op elkaar aansluiten. De 
exacte werkwijze wordt in onderstaande kolommen verder uitgewerkt. 

5. Er worden bij SPIC-/ productwissels, conform landelijke afspraken, altijd Stopzorg (iJW307) 
berichten verstuurd (mits het Startzorg bericht (iJW305) verzonden is), bij het afsluiten van een 
traject. We gebruiken in deze situatie de best passende reden beëindiging voor het 
wijzigingsverzoek. De zorg vanuit het oude product stopt en gaat naadloos over op een ander 
product. De exacte werkwijze wordt in onderstaande kolommen verder uitgewerkt. 

6. Bij een SPIC-/ productwissel naar een product met perspectiefplan verplichting neemt de 
aanbieder samen met de jeugdige/het gezin contact op met het Lokale Team om een toewijzing 
te krijgen voor de beoogde SPIC-/ productwissel. 

7. Het perspectiefplan hoeft niet bij elke productwissel te worden aangepast. De essentie van het 
plan is het beoogde resultaat van de jeugdhulp vast te leggen en het lokale team of GI in de 
gelegenheid te stellen een integrale afweging voor de hulp of ondersteuning voor het gezin te 
maken. Dit plan is geen behandelplan. De gemeente kan naar eigen inzicht bepalen of het 
noodzakelijk is een gewijzigde beschikking te sturen naar de jeugdige/gezin.  

8. Bij Crisis mag het Perspectiefplan (indien aanwezig en indien nodig) achteraf aangepast worden. 
9. Gemeente heeft de mogelijkheid om te verrekenen in overleg met de aanbieder. 

 
 
Globale routes 
SPIC-/ productwissel naar een product met perspectiefplan verplichting 
Verwijzer is niet GI 

1. Aanbieder dient aanvraag in bij het Lokale team, waar nodig wordt wijzigingsformulier SPIC-/ 
productwissel ingevuld; 

2. Lokale team beoordeelt aanvraag, waar nodig wordt perspectiefplan bijgewerkt; 
3. Gemeente verstuurt 2 toewijzingen (iJW301)met beëindiging oude product en toewijzing 

nieuwe product; 
4. Aanbieder stuurt Stopzorg (iJW307) over oude product; 
5. Aanbieder stuurt Startzorg (iJW305) over nieuwe product. 

 
SPIC-/ productwissel naar een product zonder perspectiefplan verplichting 
Verwijzer is Lokaal Team 
Zie ‘Globale route bij SPIC-/ productwissel naar een product met perspectiefplan verplichting’ 
 
SPIC-/ productwissel naar een product zonder perspectiefplan verplichting 
Verwijzer is niet Lokaal Team en niet GI 

1. Aanbieder dient Verzoek om wijziging (iJW317) in bij betreffende gemeente; 
2. Aanbieder informeert de verwijzer over de aangevraagde SPIC-/ productwissel; 
3. Backoffice gemeente beoordeelt aanvraag; 
4. Gemeente verstuurt 2 toewijzingen (iJW301) met beëindiging oude product en toewijzing 

nieuwe product; 
5. Aanbieder stuurt Stopzorg (iJW307) over oude product; 
6. Aanbieder stuurt Startzorg (iJW305) over nieuwe product. 
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SPIC-/ productwissel indien verwijzer GI is 
1. Aanbieder overlegt met de GI over de aangevraagde SPIC-/ productwissel; 
2. Aanbieder dient Verzoek om wijziging (iJW317) in bij betreffende gemeente (indien GI 

akkoord is); 
3. Backoffice gemeente beoordeelt aanvraag; 
4. Gemeente verstuurt 2 toewijzingen (iJW301) met beëindiging oude product en toewijzing 

nieuwe product; 
5. Aanbieder stuurt Stopzorg (iJW307) over oude product; 
6. Aanbieder stuurt Startzorg (iJW305) over nieuwe product. 

 
In onderstaande tabellen is de gedetailleerde uitwerking van de verschillende routes. 

1. Zonder start zorg bericht (iJW305), binnen segment B, C of V 
2. Met start zorg bericht (iJW305), binnen segment B, C of V 
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1. Zonder start zorg bericht (iJW305) binnen segment B, C of V 

Actie aanbieder Actie lokaal team/GI/gemeente 

Contact verwijzer P-plan verplichting: wisseling dient voorgelegd 
te worden aan het lokale team of de GI ter 
goedkeuring. 
 
Geen P-plan verplichting: wisseling dient 
voorgelegd te worden aan het lokale team of 
de GI. 
Andere verwijzers hoeven niet geïnformeerd 
te worden. 

Perspectiefplan Indien er een perspectiefplan aanwezig is moet deze 
aangepast worden als de beoogde resultaten veranderen. 

Aanvragen SPIC-/ 
productwissel 

P-plan verplichting: Aanvraag indienen bij 
Lokaal team per telefoon of e-mail, waar 
nodig Formulier SPIC-/ productwissel invullen. 
 
Geen P-plan verplichting: Versturen iJW317 
met nieuwe product. 

Lokaal team/GI P-plan verplichting: beoordeel de situatie en stel in overleg 
met de aanbieder vast welke product wordt toegewezen 
(gemeente verstuurt toewijzing) 
 
Geen P-plan verplichting: geen actie noodzakelijk 

Berichtenverkeer 
door aanbieder 

P-plan verplichting: Geen iJW317 
 
Geen P-plan verplichting: Versturen iJW317 
met nieuwe product waarbij de aangevraagde 
ingangsdatum recht in de toekomst moet 
liggen. 
Indien het een wijziging naar Duurzaam 
betreft, is ingangsdatum recht gelijk aan de 
eerste dag van de eerstvolgende maand. 
 
Na ontvangst iJW301 berichten: 
- Startzorg (iJW305) versturen voor de 

nieuwe toewijzing. 

Berichtenverkeer 
door gemeente 

P-plan verplichting: Gemeente stuurt 2 iJW301 berichten, nml: 
- Intrekken oorspronkelijke product met als reden wijziging 

toewijzing 12 – geïnitieerd door de aanbieder. De 
einddatum recht ligt hierbij één dag voor de 
ingangsdatum recht van het nieuwe product. Bij 
duurzaam is dit altijd de laatste dag van de voorgaande 
maand. 

- Toewijzing voor het nieuwe product. Bij duurzaam moet 
ingangsdatum recht de eerste dag van de volgende maand 
zijn.  

 
Geen P-plan verplichting: Gemeente stuurt een iJW319.  
Bij toewijzing stuurt de gemeente 2 iJW301 berichten, zie 
uitwerking hierboven. 
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2. Met start zorg bericht (iJW305) binnen segment B, C of V 

Actie aanbieder Actie lokaal team/GI/gemeente 

Contact verwijzer P-plan verplichting: wisseling dient voorgelegd 
te worden aan het lokale team of de GI ter 
goedkeuring. 
 
Geen P-plan verplichting: wisseling dient 
voorgelegd te worden aan het lokale team of 
de GI. 
Andere verwijzers hoeven niet geïnformeerd 
te worden. 

Perspectiefplan P-plan verplichting: Het perspectiefplan moet worden 
aangepast als de beoogde resultaten veranderen. 
 
Geen P-plan verplichting: Indien er een perspectiefplan 
aanwezig is moet deze aangepast worden als de beoogde 
resultaten veranderen. 

Aanvragen SPIC-/ 
productwissel 

P-plan verplichting: Aanvraag indienen bij 
Lokaal team per telefoon of e-mail, waar 
nodig Formulier SPIC-/ productwissel invullen. 
 
Geen P-plan verplichting: Versturen iJW317 
met nieuwe product. 

Lokaal team/GI P-plan verplichting: beoordeel de situatie en stel in overleg 
met de aanbieder vast welke product wordt toegewezen 
(gemeente verstuurt toewijzing) 
 
Geen P-plan verplichting: geen actie noodzakelijk 

Berichtenverkeer 
door aanbieder 

P-plan verplichting: Geen iJW317 
 
Geen P-plan verplichting: Versturen iJW317 
met nieuwe product waarbij de aangevraagde 
ingangsdatum recht in de toekomst moet 
liggen. 
Indien het een wijziging naar Duurzaam 
betreft, is ingangsdatum recht gelijk aan de 
eerste dag van de eerstvolgende maand. 
 
Na ontvangst iJW301 berichten: 
- Stopzorg (iJW307) versturen over 

oorspronkelijke toewijzing 
- Startzorg (iJW305) versturen voor de 

nieuwe toewijzing 

Berichtenverkeer 
door gemeente 

P-plan verplichting: Gemeente stuurt 2 iJW301 berichten, nml: 
- Intrekken oorspronkelijke product met als reden wijziging 

toewijzing 12 – geïnitieerd door de aanbieder. De 
einddatum recht ligt hierbij één dag voor de 
ingangsdatum recht van het nieuwe product. Bij 
duurzaam is dit altijd de laatste dag van de voorgaande 
maand. 

- Toewijzing voor het nieuwe product. Bij duurzaam moet 
ingangsdatum recht de eerste dag van de volgende maand 
zijn.  

 
Geen P-plan verplichting: Gemeente stuurt een iJW319.  
Bij toewijzing stuurt de gemeente 2 iJW301 berichten, zie 
hierboven. 

 


