J-GGZ - ASPECIFIEK TOEWIJZEN
Inleiding
Bij de overgang eind 2017 van de bekostiging jeugd GGZ (DBC systematiek) naar de
inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (P*Q) in 2018 is gekozen om jeugd GGZ aspecifiek toe te
wijzen. Dit betekent dat in de toewijzing geen specificatie van de te leveren producten wordt
meegegeven. Er wordt alleen een productcategorie (54) toegewezen. De gemeente gaat verder niet
in op de specifieke zorg of de benodigde hoeveelheid.
Waarom is deze keuze gemaakt?
 Aspecifiek toewijzen beperkt in hoge mate de administratieve lasten binnen de keten
(gemeenten, inkooporganisatie en zorgaanbieder). Aspecifiek toewijzen voorkomt dat voor
elke wijziging in het jeugdhulptraject van een cliënt een nieuw verzoek om toewijzing moet
worden ingediend incl. de daaraan verbonden berichten per product (toewijzing, start zorg,
einde zorg).
 Door aspecifiek toe te wijzen wordt er in de geest van de Jeugdwet ruimte geboden aan de
behandelaar/zorgaanbieder/specialist om te bepalen welke zorg er binnen de
productcategorie wordt ingezet.
 Brancheorganisatie GGZ Nederland ziet aspecifiek toewijzen als de gewenste situatie voor
GGZ zorg.
 Het aspecifiek toewijzen sluit aan bij de visie op de specialistische jeugdhulp Zeeland. Met dit
besluit dragen we bij aan een vloeiend klantproces waardoor jeugdigen minder lang op
ondersteuning hoeven wachten. Daarnaast draagt het bij aan het werken volgens uniforme
afspraken. Beide zijn speerpunten van de Zeeuwse visie.
Omdat er door bovengenoemde keuze minder zicht is op de J-GGZ zorg die wordt ingezet zijn een
aantal beheersmaatregelen genomen.
Beheersmaatregelen
 Er vindt periodieke facturatie op cliënt-/toewijzingsniveau plaats. Hiermee is maandelijks
actuele sturingsinformatie beschikbaar. De facturatie vindt specifiek (op productcodeniveau)
plaats.
 Periodieke monitoring van productie bij zorgaanbieders
 In de reguliere contractgesprekken tussen inkooporganisatie en jeugd GGZ aanbieder wordt
de productie en afwijkingen en/of bijzonderheden besproken. Hiervoor wordt de reeds
bestaande productiemonitoring gebruikt.
 De inkooporganisatie controleert op het inzetten van enkel de gecontracteerde producten.
 Vanuit een signalering in de productiemonitoring kunnen er afspraken gemaakt worden
tussen gemeenten en inkooporganisatie om zeer intensieve zorginzet te monitoren
Benodigde herstelactie
Niet alle gemeentelijke systemen waren destijds technisch gereed voor aspecifiek toewijzen. Dit
werd mede veroorzaakt door onduidelijke bedrijfsregels in de iStandaarden en de grote tijdsdruk
waarmee de omzetting naar de nieuwe bekostigingswijze plaats moest vinden. Daarom is in Zeeland
vooruitlopend op de volledig aspecifieke werkwijze een tijdelijke ‘workaround’ bedacht. Voor J-GGZ
werden dummywaarden gevuld in de aspecifieke toewijzingen. Technisch gezien werd hiermee
aspecifiek gedeeltelijk weer specifiek. Omdat deze workaround niet voldoet aan de landelijke
standaard moet dit worden hersteld. Dit zodat in 2019 alle actuele toewijzingen in alle systemen
aspecifiek geadministreerd worden. Deze herstelactie zal op korte termijn door de inkooporganisatie
worden geïnitieerd. 2018 moet gezien worden als een overgangsjaar en zal niet worden
meegenomen in de herstelactie.

