Handreiking 307, 315 en 305
Wanneer dient er een 307 door de aanbieder gestuurd te worden.
Als de zorg eerder stopt dan de einddatum in de afgegeven beschikking (301) en het niet gaat om
een verhuizing of overlijden.

Wanneer geen 307 versturen:


Bij een overlijden. De gemeente weet dit doordat er een koppeling is met de
Basisregistratie Personen (BRP) u ontvangt van de gemeente een nieuwe 301 met een
aangepaste einddatum



Bij een verhuizing naar een andere gemeente De gemeente weet dit doordat er een
koppeling is met de Basisregistratie Personen (BRP) u ontvangt van de gemeente een
nieuwe 301 met een aangepaste einddatum

Voor jeugd stuurt u ook een 307 als de zorg opgeschaald of afgeschaald moet worden.
U stuurt in dat geval ook een nieuwe 315, tenzij

de toegang jeugd van de gemeente (CJG)

betrokken is geweest bij het afgeven van de indicatie, waarbij de startdatum de dag na de
einddatum is die u in de 307 heeft doorgegeven. Een 315 bericht wordt verstuurd naar de
gemeente die financieel verantwoordelijk is (woonplaatsbeginsel).
Als de toegang jeugd van de gemeente (CJG) betrokken is geweest bij de indicatie wordt overleg
gepleegd met de toegang jeugd van de gemeente (CJG) over de nieuwe indicatie. De toegang
jeugd van de gemeente (CJG) besluit vervolgens tot op- of afschalen. Er zal dan een nieuwe
beschikking komen vanuit de gemeente door middel van een 301.
Ingeval er een nieuwe 315 wordt verstuurd verzoeken wij u, de naam van de verwijzer te
gebruiken die oorspronkelijk heeft verwezen. Ingeval van GGZ problematiek en de verwijzer is
onbekend kan als verwijzer gekozen worden voor zelfverwijzer.
Een 315 wordt door de aanbieder niet verstuurd als de verwijzing van de toegang jeugd van de
gemeente (CJG) komt. U ontvangt dan van de gemeente een 301 bericht.
Voor WMO geldt dat er bij op- en afschalen altijd contact gezocht wordt met het toegang van de
gemeente. In overleg wordt dan gekeken wat de nieuwe situatie wordt.. Er wordt door de
gemeente bij een verandering op het oude besluit een 301 verstuurd met een nieuwe einddatum
en voor de nieuwe situatie wordt een 301 verstuurd met de nieuwe ingangsdatum en einddatum.
Reden afwijzen 315
1.
2.
3.

Ontbreken van de verwijzer
Woonplaatsbeginsel niet correct
Leeftijd 18+

4.

Productcategorie is niet gelijk aan de 1 e 2 cijfers van de productcode

Wij krijgen regelmatig een tweede 315 om de ingangsdatum te corrigeren. Dit is niet wenselijk.
Wij verzoeken u direct een goede ingangsdatum te kiezen en middels een Ijw305 de datum van
de start zorg door te geven.

In de nieuw release van het berichten verkeer (2.1) is het mogelijk om in de 315 een einddatum
mee te geven. Wij verzoeken u indien dit bekend is ons deze datum door te geven.
Iwmo305 / Ijw305
Het is ons opgevallen dat tot op heden niet alle aanbieders gebruik maken van de start zorg
berichten (305).
In het geval van een gebroken declaratieperiode bij start van de zorg mag er proportioneel
gedeclareerd worden vanaf de datum uit het 305 bericht.
Daarnaast is voor de gemeente de melding start zorg Wmo het signaal om de eigen bijdrage door
te geven aan het CAK.
Door het uitblijven van Iwmo305 berichten is de kans groot dat cliënten geconfronteerd worden
met stapelfacturen die met terugwerkende kracht worden opgelegd.
Om dit te voorkomen willen wij u verzoeken actief gebruik te maken van de 305 berichten.

