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Bezoekadres 

Gebouw  Z           
Zaailand 106 
8911 BN Leeuw arden 

 
Postadres 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuw arden 

 
(058) 233 83 88 
secretariaat@sdfryslan.nl 

 

Conversie Hoogspecialistische Jeugdzorg in Friesland 
 

Datum : 17 juni 2020 
 
______________________________________________________________________ 

 
Tijdens de conversie Hoogspecialistische Jeugdhulp 2019-2020 zijn een aantal zaken aan het licht 
gekomen die wij hieronder verder toelichten. 

Conversie Hoogspecialistische Jeugdhulp 

Per 1 mei 2020 is de nieuwe productcode 50HS0 in gebruik voor alle trajecten binnen de Hoog-
specialistische Jeugdhulp. Het betreft een productcode die een informatieve functie heeft binnen de 

lumpsumvergoeding. Er vinden dan ook geen declaraties en/of betalingen plaats op de productcode 
50HS0 binnen het berichtenverkeer. 
 

Na 1 mei 2020 worden de ‘oude’ productcodes 50HS1, 50HS2 en 50HS3 niet meer gebruikt.  
Deze dienen zo spoedig mogelijk administratief afgesloten te worden. 
 

Zorgaanbieders (ook aanbieders die per 1 mei 2020 als onderaannemer worden gezien) dienen 
d.m.v. een JW307 bericht de huidige trajecten te beëindigen. Dit kan met de reden afmelding  
‘35: wegens externe omstandigheden’. Daarbij kan het wenselijk zijn voor gemeenten en 

zorgaanbieders om in het berichtenverkeer direct duidelijk te hebben wanneer het gaat om een 
conversiecliënt of een nieuwe instroom. Aanbieders kunnen in het opmerkingenveld van het JW307 
bericht aangeven dat het een conversie betreft. 

 
Het is daarbij aan gemeenten om z.s.m. een toewijzing voor deze cliënten te realiseren welke 
aansluitend is op de stopdatum in het JW307 bericht voor de nieuwe productcode (50HS0). Hiervoor 

dient de zorgaanbieder wel na het JW307 bericht een JW315 te sturen voor de nieuwe productcode. 
 
Declaraties/betalingen, stop-zorg berichten en dergelijke die betrekking hebben op zorg geleverd vóór 

1 mei 2020, kunnen nog tot 1 januari 2021 worden ingediend. Alle ‘oude’ Hoogspecialistische 
Jeugdhulp trajecten (50HS1, 50HS2, 50HS3 en een aantal trajecten van Alliade (zie toelichting 
‘aandachtspuntenconversie per 1 mei 2020’) worden per 1 mei 2020 omgezet naar de nieuwe 

productcode 50HS0. 
 
Sociaal Domein Fryslân vraagt gemeenten en zorgaanbieders deze conversie zo spoedig mogelijk 

administratief af te handelen. Denk hierbij aan tijdig indienen van declaraties, verzorgen van nieuwe 
toewijzingen van het nieuwe product, aanleveren van conversieoverzichten aan gemeenten etc.  
Per 1 mei 2020 wordt alleen nog de productcode 50HS0 gebruikt. 
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Gecontracteerde partijen per 1 mei 2020 

Met ingang van 1 mei 2020 kunnen de gecontracteerde partijen gebruik maken van de productcode 
50HS0. Deze partijen zijn: 

 Jeugdhulp Friesland 

 Accare 

 GGZ Friesland 

 Fier Fryslân 

 Alliade (REIK). 

Systeeminrichting per 1 mei 2020 

Hieronder vindt u de systeeminrichting voor Hoogspecialistische Jeugdhulp 2020 met ingangsdatum  

1 mei 2020. 
 

Subcategorie Hoogspecialistische Jeugdhulp Ambulant 

Hoofdcategorie iJeugd 

Productcode 50HS0 

Productspecificatietype iJz 

CAK eigen bijdrage Nee 

Status Definitief 

Leveringsvorm ZIN 

Bekostigingsmodel Outputgericht 

Volume € 0,00 

Minimale doorlooptijd* (dagen) 30 

Maximaal percentage aanbetaling n.v.t. 

 
(* Minimale looptijd in dagen is opgevoerd i.v.m. softwarematige eisen. Deze termijn is in de 

praktijk  niet altijd realistisch, hier kan van worden afgeweken. 

Aandachtspunten conversie 1 mei 2020 

De conversie voor de ‘oude’ Hoogspecialistische Jeugdhulp trajecten betreft de productcodes 50HS1, 

50HS2 en 50HS3. Dit geldt ook voor een aantal trajecten van Alliade (REIK) die onder de 
Specialistische Jeugdhulp vallen. Voor alle jeugdigen die nu op één van de onderstaande locaties 
zitten ontvangen gemeenten vanaf 1 mei 2020 geen declaraties meer: 

• Salomonszegel 103 E/A, Leeuwarden 
• Hagewyk 63, Drachten 
• De Akkers 1, Drachten (Mikado) 

 
De betreffende Specialistische Jeugdhulp trajecten dienen beëindigd te worden als zijnde  
‘Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden’. 

 
Wij willen u er nog op attenderen dat verwijzing van nieuwe jeugdigen naar één van bovenstaande 
locaties van Alliade (REIK) niet automatisch betekent dat de ingezette hulp Hoogspecialistische 

Jeugdhulp is. 
 
Voor cliënten die vallen onder contractpartijen die per 1 mei 2020 niet meer gecontracteerd zijn voor 

Hoogspecialistische Jeugdhulp geldt dat de overdracht van deze cliënten onderling zal moeten 
plaatsvinden. Dit kan eventueel ook betekenen dat betrokken partijen hoofd- en onderaannemerschap 
aangaan. Vanaf 1 mei 2020 kunnen er geen cliënten doorbehandeld worden onder de oude regeling. 
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Conversiebestand 

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat Jeugdhulp Friesland een volledig conversiebestand 
aanlevert bij Sociaal Domein Fryslân. Inmiddels is duidelijk dat het voor Jeugdhulp Friesland om  

AVG-technische redenen is niet wenselijk is om de gegevens op deze wijze aan te leveren.  
Daarom verzoeken wij alle gecontracteerde partijen (Hoogspecialistische Jeugdhulp 2019 & 2020) 
een conversiebestand aan te leveren.  

 
Wij verzoeken om hierin minimaal de volgende kolommen op te nemen: 

• BSN-nummer 

• beschikkingsnummer 
• opdrachtgever/gemeente 
• toewijzingsnummer 

• startdatum + einddatum 
• productcode 
• status conversie. 

Start (jw305) en Stop (jw307) berichten 

Bij de nieuwe productcode 50HS0, zijn de start en stop berichten in het iJw berichtenverkeer verplicht. 

Sociaal Domein Fryslân verzoekt alle contractpartijen hierop alert te zijn. De correcte aanlevering van 
deze berichten is van cruciaal belang voor de gemeenten voor de berekening van de lumpsum. Meer 
informatie over de start- en stop berichten vindt u in het Administratieprotocol Hoogspecialistische 

Jeugdhulp. 

Vragen / opmerkingen 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit bericht dan verzoeken wij u deze te stellen via 

contractmanagement@sdfryslan.nl. 
 


