Toelichting op de aanvraag zorgtoewijzing voor Twente
Nummer Omschrijving
1
2
3
4

Naam
Geboortedatum
BSN-nummer
gemeentecode (conform
woonplaatsbeginsel)
agb-code zorgaanbieder

5
6

datum aanmelding cliënt (1e
contact met zorgaanbieder)

7

frequentie van de behandeling /
verwachte behandelduur

8

einddatum
(de laatste dag van de maand
waarin de zorg vermoedelijk zal
eindigen)
productcode
(zie verwijsindex istandaarden.nl)

9

10

productcategorie
(zie verwijsindex istandaarden.nl)

11

agb-code verwijzer

12
13

naam verwijzer
Gemeentelijke regie gewenst

Toelichting (waar nodig)

De gemeente waar volgens het
woonplaatsbeginsel de client thuishoort.
De code zoals die voor dit zorgdomein is
aangemeld bij Samen14.
Bedoeld is dit bericht binnen 5 dagen na
melding van de cliënt bij de zorgaanbieder bij
de betreffende gemeente te hebben.
- Als door de verwijzing hierover al
informatie is aangegeven, of dit uit een
voortraject duidelijk is geworden dan
vermelden.
- Als dit nog niet bekend is dan aangegeven
nog niet bekend.
Zoals punt 7

Dit is de productcode uit de verwijsindex,
horend bij het product dat u denkt in te gaan
zetten.
Voor de jGGZ is dit de DBC die u verwacht in
te zetten, of een algemeen verwijsproduct
(JG201 – JG205). Toelichting hierop staat
onder deze tabel.
Deze hoeft niet actief gevuld te worden, want
volgt automatisch uit de keuze van de
productcode.
Alleen te vullen als het een verwijzing door
een arts of andere medisch specialist betreft.
Bij verwijzing door gemeente, CIZ, BJZ, justitie
e.d. volstaat vullen van veld 12.
Dan hier invullen niet bekend.
Als er aanwijzingen zijn dat regie op de casus
nodig is (van de cliënt of van het
cliëntsysteem), dan hier vermelden ‘ja’, met
eventuele toelichting.

Nadere toelichting:
-

Op het moment dat een cliënt bij een behandelaar komt is vaak niet direct duidelijk om
welke aandoening het gaat, en al helemaal nog niet hoe lang het gaat duren. Om het proces

van verwijzen e.d. toch te laten verlopen hebben we een aantal verwijsproducten
toegevoegd. Zo is er het product “Verwijzing naar Jeugd GGZ specialistisch diagnostiek” – dit
is een logische start van een GGZ-traject; het betreft de productcodes JG201 t/m JG205. Als
nog niet duidelijk is om welke DBC het gaat dan kunt u een van deze producten selecteren.
Zodra u kunt inschatten welk DBC (productcode) u verwacht te gaan leveren geeft u dit
opnieuw door aan de gemeente.
-

Een cliënt kan voor meerdere zorgproducten in aanmerking komen (bijvoorbeeld verblijf,
behandeling en vervoer van verblijf naar behandeling). Dan zijn er meerdere regels waarin
het merendeel overeen zal komen, maar het product verschilt.

