Curatieve GGZ zorg
Diensten
De door de regio Midden-Holland ingekochte diensten in het kader van de curatieve GGZ-zorg door
kinderartsen betreffen:
53A01 - Intake, Anamnese, Diagnostiek en Behandeladvies
53A02 - Medicamenteuze behandeling
53C01- Eenmalig consult voor medicatieadvies / medicatiebijstelling
Procesgang
 Intake tot en met behandeladvies wordt gestart zonder dat er een melding (iJw315) gedaan wordt
richting gemeente.
 Op het moment dat vastgesteld wordt dat er sprake is van ADHD waarvan de bekostiging voor
rekening van de gemeente komt worden door de zorgaanbieder de volgende diensten gemeld.
o iJw315 op 53A01 (Intake, Anamnese, Diagnostiek en Behandeladvies)
 met de juiste startdatum van deze zorg en
 de juiste einddatum van deze zorg.
 Eenheid 1 traject = 1 stuks
o Op het moment dat wordt vastgesteld dat de vervolgbehandeling medicamenteuze
behandeling is, wordt tevens het volgende bericht verstuurd (indien dit niet het geval is,
declareert de zorgaanbieder dus enkel de 53A01):
iJw315 op 53A02 (Medicamenteuze behandeling)
 met begindatum en
 einddatum (1,5 jaar verder of eerder mits cliënt 18jaar wordt).
 Eenheid 1 traject = 1 stuks
 In het geval dat er sprake is van ADHD en er wordt gestart met medicamenteuze behandeling, dan
ontvangt de zorgaanbieder tegelijkertijd Jw301 berichten voor 53A01 en 53A02.
 Na ontvangst van deze berichten declareert zorgaanbieder in de maand daaropvolgend
middels iJw303
o de dienst 53A01 (1 traject) en
o 53A02 (1 traject) (afhankelijk van het al dan niet starten van de medicamenteuze
behandeling).
Dus:
Intake tot en met behandeladvies (53A01) wordt achteraf gedeclareerd.
Medicamenteuze behandeling (53A02) wordt bij start gedeclareerd.
 Zodra de cliënt wordt terugverwezen naar de huisarts stuurt de zorgaanbieder een iJw307 voor
beëindiging van de 53A02.
 Tegelijkertijd kan dan de iJw315 op 53C01 (Eenmalig consult voor medicatieadvies /
medicatiebijstelling) worden gemeld
 begindatum is dag volgend op einddatum 53A02 (Medicamenteuze behandeling)
 tot aan 18 jaar.
 Eenheid max 5 trajecten = max 5 consulten.
Deze werkwijze betreffende de Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen is ook te vinden onder:

