
 

Reactie nav vragen bij consultatiedocument ombouw DBC's GGz 2018 
   

Nr. Vraag Reactie 

 Berichtenverkeer en facturatie 
 

1 Wij declareren nog via JW321-berichten. Moeten we in 2018 met een 

JW303F declareren? En hoe zit het met de andere codes.  

De declaratie van zorgtrajecten die in 2018 starten worden niet langer 

gefactureerd via het JW321 bericht, maar via het JW303F bericht. We hanteren 

de landelijke richtlijnen met betrekking tot het berichtenverkeer. Een nadere 

uitwerking ontvangt u nog via het protocol facturatie, monitoring, 

berichtenverkeer en afrekening. 

2 Gaat de regio werken met maandelijkse declaratie of 4-wekelijkse 

declaraties? 

De declaratieperiode blijft hetzelfde als nu het geval is, dit is maandelijks. 

3 Wanneer ontvangen we het protocol facturatie, monitoring, 

berichtenverkeer en afrekening wat we in het laatste kwartaal 

ontvangen. Wij verzoeken om dit protocol zo spoedig mogelijk ter 

beschikking te stellen omdat softwareleveranciers ruim de tijd nodig 

hebben om e.e.a. in te richten in onze systemen.  

U oproep nemen wij ter harte. Wij zullen zo spoedig mogelijk in het 4e 

kwartaal dit document ter beschikking stellen. We overwegen nog een plenaire 

bijeenkomst inzake het berichtenverkeer, de facturatie en monitoring. U wordt 

hierover tezijnertijd geïnformeerd.  

4 In verband met de overgang naar 2018 geeft u aan dat de gemeente 

bestaande toewijzingen die doorlopen tot in 2018 zal intrekken. Wat 

betekent dit precies?  

Alle DBC's worden hard afgesloten per 31/12/2017. Cliënten waarvan het 

zorgtraject doorloopt in 2018 ontvangen een nieuwe toewijzing. Een nadere 

toelichting hierop volgt in het protocol berichtenverkeer en facturatie. 
 

Tarieven en budget 
 

5 Kunt u aangeven op welke manier de handreiking van de VNG is 

meegenomen in de kostprijsmethodiek?  

Voor de vaststelling van de tarieven is gehandeld in lijn met de VNG- 

handreiking 'Bekostiging Jeugd GGZ Inspanningsgericht'. (cfm paragraaf 2.1 van 

de handreiking). De tarieven worden door de gemeente vastgesteld door deze 

te baseren op de in de huidige afgesloten overeenkomsten DBC-

behandeltarieven. Dit omdat de contracten voor langere periode zijn 



afgesloten (ic 2017 en 2018). Hiertoe is een “rondrekening” van het nieuwe 

uurtarief naar eerder gecontracteerd bestaand DBC-tarief een logische keuze. 

Via het consultatiedocument zijn aanbieders hierover geïnformeerd en hebben 

de gelegenheid gekregen hierop te reageren. 

6 Gaat de regio werken met een mixtarief of tarieven per functie?  We gaan werken met één gemiddeld tarief. Wel komt er een apart tarief voor 

behandeling, crisis, diagnostiek en dyslexie. Daarnaast hanteren we, net als nu 

het geval is, een apart tarief voor instellingen en vrijgevestigden. 

7 Hoe worden de tarieven berekend en worden deze geïndexeerd? De regio Utrecht West berekend de tarieven op basis van de NZA tarieven van 

het voorliggende jaar. Zo is het tarief 2017 berekend op basis van 2016. 

Zoals in het consultatiedocument is aangegeven wordt het gemiddelde 

vastgestelde uurtarief welke door Utrecht West in 2017 is gehanteerd vertaald 

naar een nieuwe tarievenstelsel voor diezelfde GGZ in 2018. 

Tevens is er aangegeven dat t.o.v. de 2017 tarieven geen extra korting wordt 

doorgevoerd op deze tarieven. 

De tarieven worden niet geïndexeerd, omdat de tarief aanpassing die nu wordt 

doorgevoerd op slechts een deel van de producten van toepassing is. Daarbij 

hebben we ook meegewogen dat de werkgeverslasten in 2017 zijn gedaald.  

8 Komt er één uniform tarief dat voor alle instellingen gelijk is? Is dit per 

hoofdgroep of één uurtarief? .  

Alle instellingen die wij gecontracteerd hebben worden bekostigd tegen 

dezelfde tarieven. Die blijft ook zo met de de uurtarieven die worden 

vastgesteld voor 2018. We gaan werken met één gemiddeld tarief. Wel komt 

er een apart tarief voor behandeling, crisis, diagnostiek en dyslexie. Daarnaast 

hanteren we, net als nu het geval is, een apart tarief voor instellingen en 

vrijgevestigden. 

9 Voor dyslexie gelden andere tarieven. Hoe moeten wij de berekening 

in het consultatiedocument interpreteren? 

Voor dyslexie aanbieders hebben we dezelfde rekenmethodiek toegepast, met 

dien verstande dat we de omzetgegevens en tarieven van dyslexieaanbieders 

hebben gebruikt. Het betreft dan de totaal gefactureerde omzet van alle 

dyslexieaanbieders, gedeeld door het aantal werkelijk geleverde minuten. 



10 U geeft aan dat DBC's per 31/12/2017 hard worden afgesloten. 

Volgens ons heeft dat effect op de afgesproken budgetindicatie. 

Dat klopt. En overigens ook op de afspraak over de gemiddelde kosten per 

cliënt. Dit betekent dat we voor de afgegeven budgetindicatie en het 

gemiddelde bedrag per unieke cliënt een correctie zullen toepassen.  

11 Is er sprake van een budgetplafond per instelling? Ja, net als in 2017 al dit zal ook voor 2018 gelden. Doordat DBC's hard worden 

afgesloten heeft dit mogelijk wel effect op de beoordeling van de afgesproken 

budgetindicatie en het gemiddeld bedrag per uniek cliënt. Hiervoor zullen we 

een correctie toepassen. Over de wijze van de aanpassing ontvangt u van ons 

nog bericht.  

12 Is er sprake van een gemiddelde prijs per cliënt? Ja, dit zal ook voor 2018 gelden. Doordat DBC's hard worden afgesloten heeft 

dit mogelijk wel effect op de beoordeling van de afgesproken budgetindicatie 

en het gemiddeld bedrag per unieke cliënt. Hiervoor zullen we een correctie 

toepassen. Over de wijze van de aanpassing ontvangt u van ons nog bericht.  

13 Wanneer worden de tarieven bekend gemaakt? En wordt daarvoor 

nog een plenaire bijeenkomst georganiseerd? 

De tarieven worden door de regio Utrecht West vastgesteld. U wordt hierover 

uiterlijk in de eerste week van oktober geïnformeerd via onze website. 

Daarover zal geen plenaire bijeenkomst plaatsvinden.  
 

Overig 
 

14 Onder wijzigingen in de administratie staat dat de regels rondom het 

tijdschrijven in de DBC blijven bestaan. Dit is ons inziens geen juiste 

formulering.  

De facturatie verandert van facturatie in DBC naar facturatie in uren/minuten. 

Daarmee wordt niet langer een DBC bekostigd maar een zorgtraject. Praktisch 

gezien is dit de enige verandering rondom de bekostiging. Dit betekent dus ook 

dat wij, met inachtneming van de privacyregels, dezelfde uitvraag doen ten 

behoeve van de monitoring zoals voorheen binnen de DBC spelregels. Dit doen 

we om binnen de tijdspanne 2017-2018 (contractperiode) de beschikking te 

houden over vergelijkbare gegevens. 

15 Hoe wordt het regiebehandelaarschap vormgegeven in 2018? Zijn er 

nog wijzigingen? 

De huidige bijlage rondom het hoofdbehandelaarschap (bijlage 6 bij het 

inkoopdocument) blijft ongewijzigd van toepassing. 

 


