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1 Inleiding 
 
Het reguliere proces van toewijzen en declareren ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Naast het reguliere proces (‘Happy Flow’) worden in dit stuk de uitzonderingen hierop beschreven. 
Het gaat dan om alle mogelijke uitzonderingen of handelingen die slechts af en toe van toepassing 
zijn.  
 
De volgende uitzonderingen worden besproken: 
 

- (Tussentijds) op- en afschalen van arrangementen; 
- Verhuizen en overlijden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie Bericht Wat

ZA 315 Verzoek om toewijzing

G 316 Retourbericht

G 301 Toewijzing

ZA 302 Retourbericht

ZA 305 Start zorg

G 306 Retourbericht 

ZA 303 Declaratie

G 304 Retourbericht

ZA 307 Einde zorg

G 308 Retourbericht

Berichtenverkeer
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2 Tussentijds op- en afschalen 
 

2.1 Arrangementen met een sextant indeling 

 
Het is mogelijk de zorg van een cliënt binnen een arrangement op- of af te schalen. Als de 
omstandigheden wijzigen kan, in overleg met de gemeentelijke toegang, een cliënt worden 
ingedeeld in een ander arrangement.  
 
Afhankelijk van de resterende behandelduur wordt samen met de gemeentelijke toegang bekeken of 
het huidige arrangement omgezet moet worden, of dat een nieuw arrangement het huidige 
arrangement opvolgt.  
 

  Arrangement Behandeling individueel 

Complexiteit Hoog Tarief:                € 7.220 

Productcode: 83310 

Tarief:                 € 15.872 

Productcode: 83320 

Midden Tarief:                € 3.730 
Productcode: 83210 

Tarief:                 € 8.871 
Productcode: 83220 

Laag Tarief:                € 2.438 

Productcode: 83110 

Tarief:                 € 3.530 

Productcode: 83120 

Start Tarief:                € 850 

Productcode: 83100 

  Kort (1-6 maanden) Lang (7-12 maanden) 

 Duur (in maanden) 

 

2.1.1 Behandeling Individueel Start 

 
Het arrangement Behandeling Individueel Start is in te zetten bij een toewijzing via de alternatieve 
route ((huis)arts) en alleen als er nog geen overleg is geweest met toegang over de 
arrangementsindeling. Er wordt geadviseerd eerst met toegang te schakelen over de indeling.  
Het arrangement Behandeling individueel Start kan ook ingezet worden door de gemeentelijke 
toegang. Het zal dan gaan om korte behandelingen of bijvoorbeeld medicijncontroles. 
 
Het arrangement Behandeling Individueel Start kan in enkele gevallen gecombineerd worden met 
een ander arrangement Behandeling Individueel. De combinatie 83100 en 83110 is bijvoorbeeld 
mogelijk. Een jeugdige kan een medicijnencontrole hebben voor zijn of haar ADHD en vervolgens een 
Behandeling Individueel Kort Laag volgen.  
 
Indien al gestart is met het arrangement Behandeling Individueel Start, en de definitieve indeling pas 
gedurende de behandeling duidelijk wordt, moet het arrangement Behandeling Individueel Start 
omgezet worden naar een ander arrangement. Indien het arrangement vanaf de start het correcte 
arrangement is, dan hoeft er niets omgezet worden.  
 
Voorbeeld 1:  
 
Cliënt wordt via de huisarts doorverwezen. Zorgaanbieder stuurt een 315 bericht (verzoek om 
toewijzing) naar de gemeente voor het arrangement Behandeling Individueel Start. Op dat moment 
is er nog geen contact geweest met de gemeentelijke toegang zodat de indeling in het arrangement 
Behandeling Individueel nog niet bekend is. Gemeente stuurt een 301 bericht (toewijzing) voor het 
arrangement Behandeling Individueel Start. Zorgaanbieder stuurt een 305 bericht op het moment 
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dat de zorg start. In de maand volgend op de maand waarop de zorg is gestart stuurt de 
zorgaanbieder een 303 bericht (declaratie).  
 
Op basis van het 1G1P wordt 1 maand na het 303 bericht geconcludeerd dat een ander arrangement 
nodig is: 83110. Zorgaanbieder neemt contact op met de gemeente en na akkoord van gemeenten 
wordt arrangement 83100 omgezet naar 83110.  
 
Gemeente stuurt de zorgaanbieder een nieuw 301 bericht (toewijzing) voor het arrangement 83110. 
De originele toewijzing op arrangement 83100 wordt ingetrokken en er wordt een nieuwe toewijzing 
gestuurd voor het nieuwe arrangement. De startdatum van het originele arrangement wordt de 
startdatum van het nieuwe arrangement.  
 
Zorgaanbieder stuurt vervolgens wederom een 305 bericht (start zorg). In de maand volgend op de 
maand waarop de zorg is gestart stuurt zorgaanbieder een 303 bericht (declaratie). Omdat 
zorgaanbieder de betaling (€ 850) voor arrangement 83100 al heeft ontvangen moet dit bedrag eerst 
door de zorgaanbieder gecrediteerd worden. Aanbieder stuurt hiervoor een 303 bericht (declaratie) 
voor een bedrag van -/- € 850. Aanbieder stuurt vervolgens een 303 bericht (declaratie) voor een 
bedrag van € 2.438 voor arrangement 83110. Bij einde zorg stuurt de zorgaanbieder een 307 bericht 
(einde zorg).  
Om administratieve handelingen te voorkomen adviseren wij eerst met toegang te schakelen 
alvorens direct te starten met het arrangement Behandeling Individueel Start. De toegang kan dan 
direct het juiste arrangement toewijzen. 

2.1.2 Van Behandeling Individueel Kort naar Lang 

 

 
 
De behandelduur van een arrangement Behandeling Individueel Kort (83110, 83210 en 83310) is 
maximaal 6 maanden. Een arrangement Behandeling Individueel Kort kan niet binnen 12 maanden 
worden opgevolgd door een nieuw arrangement Behandeling Individueel Kort. In dat geval wordt het 
arrangement Behandeling Individueel Kort omgezet naar het arrangement Behandeling Individueel 
Lang (83120,83220 en 83320).  
 
Een arrangement Lang opgevolgd door een arrangement Kort is wel mogelijk. Het arrangement Kort 
kan na afloop van het arrangement Lang worden ingezet indien er bijvoorbeeld restzorg nodig is. Dit 
zijn 2 gescheiden trajecten waarbij van omzetting geen sprake is.  
 
Een afgerond arrangement Kort opgevolgd door een arrangement Lang is in theorie mogelijk, maar 
zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Immers, gedurende het arrangement Kort moet duidelijk 
worden dat het arrangement Kort tussentijds omgezet moet worden naar een arrangement Lang.  

Hoog

Midden

Laag

Kort (1-4 

maanden)

Lang (5-12 

maanden)

Arrangement Behandeling groep 

C
o

m
p
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x
it

e
it

Duur (in maanden)
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2.1.3 Van Behandeling Individueel Laag naar Midden en/of Hoog 

 

 
 
In bepaalde situaties is het nodig om op- of af te schalen qua complexiteit/intensiteit (Hoog-Midden-
Laag). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in tussentijdse omzetting van het arrangement en 
opvolging van een arrangement met een andere arrangement (restzorg).  
 
 
Voorbeeld 1:  
 
Cliënt is ingedeeld in arrangement 83310 (Behandeling Individueel Kort Hoog). Gedurende de 
behandeling blijkt de complexiteit van de problematiek lager te zijn. Cliënt hoort volgens 
zorgaanbieder en gemeentelijke toegang thuis in arrangement 83210 (Behandeling Individueel Kort 
Midden). Arrangement moet tussentijds omgezet worden van 83310 naar 83210.  
 
Voorbeeld 2: 
 
Cliënt is ingedeeld in arrangement 83210 (Behandeling Individueel Kort Midden). Gedurende de 
behandeling blijkt de complexiteit van de problematiek hoger te zijn. Cliënt hoort volgens 
zorgaanbieder en gemeentelijke toegang thuis in arrangement 83310 (Behandeling Individueel Kort 
Hoog). Arrangement moet tussentijds omgezet worden van 83210 naar 83310.  
 
Voorbeeld 3:  
 
Cliënt is ingedeeld in arrangement 83320 (Behandeling Individueel Lang Hoog). Behandeling is 
afgerond. Zorgaanbieder en gemeentelijke toegang komen tot de conclusie dat cliënt nog restzorg 
nodig heeft en opvolgend aan het arrangement 83320 wordt besloten het arrangement 83210 in te 
zetten (Behandeling Individueel Kort Midden).  
Voorbeeld 4:  
 
Cliënt is ingedeeld in arrangement 83110 (Behandeling Individueel Kort Laag). Behandeling is na 6 
maanden afgerond. Zorgaanbieder en gemeentelijke toegang komen tot de conclusie dat cliënt nog 6 
maanden zorg nodig heeft.  
 
Een arrangement Kort binnen 12 maanden opgevolgd door een arrangement Kort wordt altijd 
omgezet naar een arrangement Lang. Arrangement 83110 moet omgezet worden naar 83120.  
Voorbeeld 5:  
 

Hoog

Midden

Laag

Kort (1-4 
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Lang (5-12 

maanden)

Arrangement Behandeling groep 
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Cliënt is ingedeeld in arrangement 83120 (Behandeling Individueel Lang Laag). Behandeling is na 7 
maanden afgerond. Zorgaanbieder en gemeentelijke toegang komen tot de conclusie dat cliënt nog 3 
maanden zorg nodig heeft via arrangement 83110 (restzorg).  
 
Arrangement 83120 wordt opgevolgd door arrangement 83110.  
 
 
 

2.2 Afwikkeling d.m.v. Berichtenverkeer 

 
Met betrekking tot de administratieve afwikkeling door middel van het zijn er 2 scenario’s denkbaar: 
 

1. Arrangement wordt vervangen en er is nog niet gedeclareerd 
2. Arrangement wordt vervangen maar er is al wel gedeclareerd 

 

2.2.1 Arrangement wordt vervangen en er is nog niet gedeclareerd 

 
De toewijzing van het originele wordt ingetrokken door de gemeentelijke toegang. Hiertoe wordt de 
einddatum van de toekenning gezet op de startdatum. De looptijd van het originele 301-bericht is 
hiermee 0 dagen. De zorgaanbieder kan op deze wijze niet meer declareren . 
 
Vervolgens dient de toekenning plaats te vinden van het nieuwe arrangement door middel van een 
301-bericht. Hierbij geldt als startdatum de originele startdatum van het ingetrokken arrangement. 
Echter dit 301-bericht bevat de gewijzigde einddatum en de nieuwe arrangementscode. 
 
Vervolgens wordt het reguliere proces gevolgd. Hierbij dient niet vergeten te worden dat de 
zorgaanbieder een nieuwe 305-bericht (start-zorg) verstuurt met dezelfde startdatum als het 
oorspronkelijke 305-bericht. 
 
 

2.2.2 Arrangement wordt vervangen en er is al wel gedeclareerd 

 
De toewijzing van het originele wordt ingetrokken door de gemeentelijke toegang. Hiertoe wordt de 
einddatum van de toekenning gezet op de startdatum. De looptijd van het originele 301-bericht is 
hiermee 0 dagen. 
 
Vervolgens dient de toekenning plaats te vinden van het nieuwe arrangement door middel van een 
301-bericht. Hierbij geldt als startdatum de originele startdatum van het ingetrokken arrangement.  
Echter dit 301-bericht bevat de gewijzigde einddatum en de nieuwe arrangementscode. 
 
Daarnaast dient de zorgaanbieder het gedeclareerde bedrag te crediteren door middel van een 303-
bericht met hierin het originele gedeclareerde bedrag, maar dan negatief (bijvoorbeeld - /- € 7.220). 
Hierbij dient het referentienummer van de originele declaratie vermeld te worden. 
 
Het inkoopteam draait uitvallijsten uit, op basis waarvan gevolgd kan worden of ingetrokken 
declaraties daadwerkelijk worden gecrediteerd. 
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Vervolgens wordt het reguliere proces gevolgd. Hierbij dient niet vergeten te worden dat de 
zorgaanbieder een nieuwe 305-bericht (start-zorg) verstuurt met dezelfde startdatum als het 
oorspronkelijke 305-bericht. 
 
 


