
Wanneer verwijzing en welke verwijzer invullen op het JW315 bericht 

 

1. Welke verwijzer moet ingevuld worden in het JW315 bericht? 

Als een arts rechtstreeks verwijst naar een aanbieder stuurt de aanbieder de gemeente een 

315 bericht (verzoek om toewijzing). In dit bericht zijn er twee velden voor de verwijzer: 

a. Verwijzer/type, hier moet ingevuld: 

i. Gemeentelijke toegang 

ii. Huisarts  

iii. Jeugdarts  

iv. Gecertificeerde instelling (GI) 

v. Medisch specialist  

vi. Geen verwijzer 

vii. Rechter, Raad voor de kinderbescherming of Officier van justitie 

b. Verwijzer/Naam: dit veld is vrij in te vullen 

i. Bij verwijzing door huisarts: hier moet de naam van de arts zijn ingevuld. 

ii. Bij verwijzing door anderen, bijvoorbeeld een GI: hier kan ook de naam van 

organisatie die de cliënt heeft doorverwezen ingevuld worden. 

 

Dit staat ook zo op de site van 

het Zorginstituut Nederland: 

 

 

2. Een DBC loopt een jaar. Wat als na dat jaar een verlenging nodig is?  

Formeel zijn het geen verlengingen maar gaat het om een nieuwe indicatie. Eis C7 uit het 

Programma van Eisen zegt daarover het volgende: 

“Een DBC loopt niet langer dan een jaar (365 dagen). Als het noodzakelijk is dat een 

behandeling langer doorloopt dan een jaar moet er een nieuwe of een vervolg-DBC 

geopend worden. In die gevallen gaat het om een nieuwe maatwerkvoorziening en neemt 

de aanbieder vooraf actief contact op met de gemeente.” 

 

Dit betekent: 

a. De aanbieder moet altijd een nieuwe 315 sturen. 

b. De aanbieder moet in bezit zijn van een nieuwe verwijzing.  

In sommige gevallen kan de aanbieder dit intern regelen. Er zijn aanbieders die zelf 

een regiebehandelaar in dienst hebben. In die gevallen kan de regiebehandelaar 

toestemming voor verlenging geven. 

Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of inderdaad een verwijsbrief aanwezig is.  

3. Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig? 

a. Er is een verwijzing en er wordt een DBC geopend: DBC mag 1 jaar open staan. Na dit 

jaar moet, wanneer nog zorg nodig is, er een nieuwe verwijzing én moet een nieuwe 

315 worden gestuurd. 

b. Er is een verwijzing en er wordt eerst diagnostiek gefactureerd, daarna volgt nog een 

behandeling welke valt onder het traject waarvoor de arts verwees (dit kan dan geen 

DBC zijn! Bij een DBC valt de diagnostiek onder de DBC): mag onder dezelfde 

verwijzing. Voor het vervolg moet wel opnieuw een 315 bericht worden opgestuurd en 

is ook een nieuwe verwijzing nodig.  

c. Een DBC wordt binnen een jaar afgesloten en gefactureerd. De klant komt binnen dit 

jaar voor een nieuwe klacht: in dit geval is een nieuwe verwijzing van de arts 

nodig. Als een DBC is afgesloten dan is een nieuwe verwijzing nodig. Staat de 

DBC nog open dan niet.  



 

 

4. Wat bij bepalingen? 

a. De gecertificeerde instelling is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten 

jeugdhulp in het kader van een door de rechter opgelegde 

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. 1 

b. Een bepaling jeugdhulp kan alleen door een gecertificeerde instelling worden 

afgegeven. In de regio Limburg-Noord zijn dit Bureau Jeugdzorg Limburg, William 

Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en het Leger des Heils 

Jeugdbescherming & Reclassering. Zie ook de noot onder 2 

c. Ook bij een bepaling is een 315 bericht nodig. Alleen de bepaling is niet voldoende. 

Deze 315 moet worden opgestuurd door de aanbieder welke de hulp gaat leveren. 

                                                           
1 Artikel 3.5 

 1De gecertificeerde instelling bepaalt of en, zo ja, welke jeugdhulp is aangewezen bij de 

uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Zij overlegt hiertoe 
met het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft. 

 
2 Het college is ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen, van de 
jeugdreclassering en van de jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing, hetgeen in 
ieder geval inhoudt dat het college: 

 a. voorziet in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen, en 

 b. de jeugdhulp inzet die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van een 
kinderbeschermingsmaatregel of die noodzakelijk is in verband met de tenuitvoerlegging 
van een machtiging tot uithuisplaatsing als bedoeld in artikel 265b van Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek, alsmede de jeugdhulp inzet die de rechter, het openbaar ministerie, de 
selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële jeugdinrichting nodig 
achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing of die de gecertificeerde 
instelling nodig acht bij de uitvoering van jeugdreclassering. 

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&artikel=265b&g=2017-01-20&z=2017-01-20
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&artikel=265b&g=2017-01-20&z=2017-01-20

