Veelgestelde vragen

Inhoudelijke toets medisch domein
De regio Hart van Brabant hanteert een inhoudelijke toets op aanvragen via het medisch domein. In dit
document staan antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

1) Is een inhoudelijke toets toegestaan?
Gemeenten mogen voorwaarden stellen aan hoe en welke jeugdhulp wordt aangevraagd na verwijzing van een
bevoegd arts. Dit is vastgelegd in de Memorie van toelichting op de Jeugdwet. Deze bevoegdheid is
opgenomen in de gemeentelijke verordening.
2) Hoe werkt de toets?
Als de iJw315/Verzoek om toewijzing in de steekproef valt, wordt het Beknopt Plan Jeugdhulp (BPJ) of het
evaluatieformulier door de toetser opgevraagd bij de aanbieder. Bij initiële aanvragen is dit een BPJ. Bij
verlengings-, vervolg- of wijzigingsaanvragen een evaluatieformulier. De aanbieder moet deze documenten
binnen 2 dagen na uitvraag door de gemeente rechtstreeks naar de betreffende gemeente mailen. Bekijk de emailadressen >. Gemeenten bekijken dagelijks hun mailbox op inkomende documenten en slaan de
documenten lokaal op.
3) Hoe vaak voert de gemeente de toets uit?
Iedere gemeente voert een toets uit op iJw315-berichten gebaseerd op steekproeven en/of signalen. Er wordt
geen 100% controle uitgevoerd. Niet alle aanvragen van alle aanbieders worden heel het jaar gecontroleerd.
Gemeenten kunnen (op basis van signalen) wel besluiten om bepaalde productcodes of aanbieders 100% te
controleren.
4) Wat is de reikwijdte van de toets?
De toets wordt uitgevoerd op initiële aanvragen en verlenging-, vervolg- of wijzigingsaanvragen. Er zijn wel
uitzonderingen. De volgende aanvragen worden niet getoetst:







ADHD+ (curatieve zorg. Meestal geleverd door ziekenhuizen)
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Landelijk gecontracteerde zorg
Crisishulp
Aanvragen vanuit de Gecertificeerde Instelling (GI)
Afschaling (mutatie 1)

5) Worden verwijzingen van huisartsen ook getoetst?
Verwijzingen van de huisarts worden vooralsnog niet standaard meegenomen in de toets. Het aanleveren van
een geldige verwijzing wordt niet als voorwaarde gesteld om een aanvraag in behandeling te nemen.

6) Wat is de toetstermijn?
Er wordt een 10 werkdagen afhandeltermijn gehanteerd door alle gemeenten. De afhandeltermijn gaat in als
het evaluatieformulier/BPJ (compleet) binnen is. Binnen 10 werkdagen geeft de gemeente vervolgens een
terugkoppeling aan de aanbieder over de uitkomst van de toets.
7) Wat als aanvullende informatie nodig is?
Als de gemeente de zorgaanbieder om aanvullende informatie vraagt, moet de zorgaanbieder dit binnen 5
werkdagen aan te leveren.
8) Wat als het BPJ of evaluatieformulier eerder binnen is dan het Verzoek om Toewijzing (VOT)?
Als een BPJ/evaluatieformulier ingestuurd is terwijl er nog geen iJw315 is ingediend, heeft dit geen gevolgen.
Het document wordt opgeslagen door de gemeente. De gemeente stuurt een standaardmail naar de
zorgaanbieder om aan te geven dat de iJw315 nog ingediend moet worden. Als de 3iJw15 niet binnen een
maand na ontvangst van het formulier binnen is, wordt het formulier verwijderd.
9) Wat als een aanvraag wordt afgekeurd?
Als een aanvraag wordt afgekeurd, krijgt de zorgaanbieder een e-mail van de gemeente, dat zij een nieuwe
aanvraag kunnen indienen.
10) Wat als de gemeente en de aanbieder het niet eens zijn over de uitkomst van de toets?
Als een toetser van de gemeente er inhoudelijk niet uit komt met een aanbieder, dan kan de regionale arbiter
worden gevraagd om een bindende uitspraak te doen. Hierbij geldt, dat er eerst geprobeerd wordt om er
samen uit te komen.
11) Moet er toestemming worden gevraagd aan de ouders?
Er moet aan de wettelijk vertegenwoordigers (meestal de ouders) toestemming gevraagd worden om
informatie te delen met de gemeente. Hiermee wordt ook voldaan aan eventuele verplichtingen in het kader
van de SKJ-beroepscode voor aanbieders en gemeenten. Jeugdigen van 16 jaar en ouder kunnen er zelfstandig
over beslissen.
12) Moet de toetser SKJ geregistreerd zijn?
Ja. De medewerker van de gemeente of gemeentelijke Toegang die de inhoudelijke toets uitvoert, moet SKJ
geregistreerd zijn.

