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Werkafspraken Verwijzers 
 
Doel: Werkafspraken te maken met aanbieders en gemeentelijke toegangen om op dezelfde manier 
de verwijzers te gaan registreren: 

- H : huisarts 
- J : jeugdarts 
- M : medisch specialist 
- GI : gecertificeerde instellingen 
- T : gemeentelijke toegang 
- R : rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie 
- G : geen verwijzer 

 
 
Aanleiding 
Het blijkt dat aanbieders en toegangsteams verschillend registreren wie hun verwijzer is. Om hier 
duidelijke afspraken over te maken met aanbieders en toegangsmedewerkers is hieronder een korte 
handreiking opgezet. 
 
Inleiding 
Om in kaart te brengen hoe de verwijsstromen lopen in Zuid-Limburg en welke acties we kunnen 
inzetten is het van belang dat deze zo zuiver mogelijk geregistreerd worden conform de wijze waarop 
het CBS geregistreerd. Ook voor de accountantscontrole is dit van belang zodat de juiste grondslagen 
aanwezig zijn, zoals de verwijsbrief, de beschikking (of verleningsbesluit) en de bepaling jeugdhulp. 
 
Alternatieve/ artsenroute: H, J en M 
De verwijzer is de huisarts, jeugdarts of medisch specialist, zij geven een verwijsbrief af aan de cliënt. 
Zodra zij de initiële verwijzer zijn, wordt H, J of M ingevuld bij type verwijzer. Dit verandert niet ook al is 
de toegang daarna erbij betrokken of zijn er binnen de gemeente processen afgesproken om dan alsnog 
een beschikking af te geven. De verwijzer blijft dan één van deze artsen. Het CBS noteert deze drie 
verschillende soorten artsen ook (obv aanlevering van aanbieders). Voorstel is om de lijn van het CBS 
ook te hanteren voor de Zuid-Limburgse gemeenten en aanbieders zodat er op een eenduidige manier 
geregistreerd wordt. 
 
Gecertificeerde instelling route: GI 
Gecertificeerde instellingen (GI’s) zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om 
kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen 
uitvoeren. Zonder certificaat mogen deze maatregelen niet door een instelling worden uitgevoerd 
omdat de werkzaamheden diep ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van het kind en zijn gezin. Zij 
versturen een bepaling jeugdhulp naar de gemeente waarmee jeugdhulp kan worden ingezet voor een 
cliënt. In Zuid-Limburg zijn dit: Bureau Jeugdzorg, William Schrikkergroep en Leger des Heils. Het 
ziekenhuis is géén gecertificeerde instelling. 
 
Gemeentelijke toegangsteams: T 
De gemeenten nemen zelf ook verleningsbesluiten of geven beschikkingen af. Indien er niet eerder een 
andere verwijzende instantie zoals de arts of gecertificeerde instelling is betrokken is de gemeentelijke 
toegang de verwijzende instantie. 
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Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie: R 
De kinderrechter (via een kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering), het 
openbaar ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting kunnen 
eveneens bepalen of inzet van jeugdhulp noodzakelijk is. 
 
Geen verwijzer: G 
In verband met de overgang van de jeugdhulp naar de gemeenten was niet overal inzichtelijk of en wie 
de verwijzer van jeugdhulp was. Nu zijn we inmiddels twee jaar verder en kan jeugdhulp niet worden 
ingezet zonder dat de juiste grondslagen aanwezig zijn. Deze optie is dan ook niet meer van toepassing 
in de regio Zuid-Limburg. Bij het CBS wordt deze wel nog als optie aangegeven. 
 
Proces van toewijzing alternatieve route  
 

 
 
 
 
 
  

Datum Wie Wat Wie Bericht Wat

Huisarts, 

jeugdarts of 

medisch 

specialist

Verwijsbrief ZA 315 Verzoek om toewijzing

G 316 Retourbericht

ZA Behandelplan G 301 Toewijzing

ZA 302 Retourbericht

ZA Start zorg ZA 305 Start zorg

G 306 Retourbericht 

ZA 303 Declaratie

G 304 Retourbericht

ZA 307 Einde zorg

G 308 Retourbericht

ALTERNATIEF

Dienstverleningsovereenkomst Berichtenverkeer

Plan van aanpak 
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Inhoud 315 bericht bij doorverwijzing alternatieve route 
 
Om voor de alternatieve route inzicht te krijgen in het type verwijzer, moet de verwijzer in het 315 
bericht aangegeven worden.  
 
In het veld ‘Verwijzer/Type’ moet via een scroll down menu aangegeven worden welk van bovenstaand 
type verwijzer het betreft.  
Vervolgens moet in het veld ‘Verwijzer/Naam’ de naam van de verwijzer ingevuld worden. Let op, het is 
verplicht de naam van de verwijzer in te vullen.    
 

 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Gecertificeerde instelling is aangevinkt, dan dient in het veld 
‘Verwijzer/Naam’ aangegeven te worden of het een verwijzing is via: 
 

- Bureau Jeugdzorg 
- William Schrikkergroep 
- Leger des Heils 

 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Geen verwijzer is aangevinkt, dan dient er niets in het veld 
‘Verwijzer/Naam’ ingevuld te worden. Controleer dan of het een verwijzing via de alternatieve route 
betreft.  
 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Gemeentelijke toegang is aangevinkt, dan dient er niets in 
het veld ‘Verwijzer/Naam’ ingevuld te worden. Controleer dan of het een verwijzing via de alternatieve 
route betreft. 
 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Huisarts is aangevinkt, dan dient de naam van de huisarts in 
het veld ‘Verwijzer/Naam’ ingevuld te worden.  
 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Jeugdarts is aangevinkt, dan dient de naam van de jeugdarts 
in het veld ‘Verwijzer/Naam’ ingevuld te worden.  
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Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Medisch specialist is aangevinkt, dan dient de naam van de 
medisch specialist in het veld ‘Verwijzer/Naam’ ingevuld te worden.  
 
Indien in het veld ‘Verwijzer/Type’ het type Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van 
Justitie is aangevinkt, dan dient de naam van de betreffende verwijzer ingevuld worden. 
 


