Stroomschema aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing en IBO
•Als een gecontracteerde zorgaanbieder in Ifzo een cliënt krijgt toegeleid en
zij de patiënt niet kan opnemen, omdat zij haar totaalbudget reeds heeft
uitgenut of verwacht boven haar budget uit te komen, kan deze
zorgaanbieder dit bij de verwijzer (reclassering/DIZ) melden via een
mailbericht. De verwijzer neemt contact op met het Forensisch Plaatsings
Loket (FPL), en stuurt het bericht van de zorgaanbieder door naar het FPL.
Verwijzer neemt contact op De zorgaanbieder kan alleen om een IBO verzoeken als de betreffende
met FPL
cliënt per direct danwel binnen een maand geplaatst kan worden.

FPL zoekt alternatief
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•Het FPL kijkt of er geen andere gecontracteerde zorgaanbieders zijn die de
gevraagde zorg kunnen leveren en nog ruimte hebben in de afspraak. Het
FPL staat in nauw contact met de aanbieders en weet de laatste stand van
zaken over beschikbare plaatsen bij zorgaanbieders. Desgewenst doet het
FPL een mailing aan zorgaanbieders in de betreffende regio om de actuele
stand van zaken rond de beschikbaarheid van bedden te achterhalen. Als
het FPL constateert dat er geen andere gecontracteerde zorgaanbieders
zijn die de gevraagde zorg kunnen leveren, neemt het FPL de aanvraag
Bovenbudgettaire Plaatsing in behandeling.

•Een in behandeling genomen verzoek Bovenbudgettaire Plaatsing is de
aanleiding voor FPL om aan Zorginkoop een mail te sturen met het verzoek
om een Incidentele Budgetophoging voor de betreffende zorgaanbieder toe
te kennen. Het ingevulde formulier Bovenbudgettaire Plaatsing en de
FPL verzoekt zorginkoop tot indicatiestelling is bij de mail gevoegd.
IBO

Zorginkoop controleert
verzoek

Zorginkoop nodigt
zorgaanbieder uit IBO in te
dienen

•Medewerker Zorginkoop controleert verzoek van FPL.
•Als bij (een) andere zorgaanbieder(s) per direct danwel binnen een maand
capaciteit beschikbaarheid blijkt, dan wordt het verzoek afgewezen. Het
FPL communiceert dit aan verwijzer.

•De zorginkoper stuurt via de Forensische Zorg Applicatie (FORZA) een
uitnodiging Incidentele Budgetophoging naar de betreffende zorgaanbieder
om een opgave te doen van de benodigde zorg voor de cliënt(en).
•Zorgaanbieder start met de zorg.

1 van 2

Stroomschema aanvraag Bovenbudgettaire Plaatsing en IBO

Divisie Forensische Zorg
en Justitiële
Jeugdinrichtingen
Specialistisch Inkoop
Centrum
Datum 1 juli 2017

•De aanbieder vult de IBO-sheet in en levert een toelichting op de
aanvraag.
Zorgaanbieder dient IBO
voorstel in

•Zorginkoop controleert aanvraag zorgaanbieder op productmix.
Eventuele bijzonderheden of aanpassingen worden met betreffende
zorgaanbieder verder doorgesproken.
Zorginkoop controleert IBO
voorstel

•Verzoek wordt gehonoreerd, 2 mogelijkheden:
• Alleen IBO noodzakelijk voor cliënt waar bovenbudgettaire
plaatsing betrekking op heeft;
•Bovenbutgettaire plaatsing geeft aanleiding tot het maken van een
grotere afspraak bij betreffende zorgaanbieder, zodat meer extra
Zorginkoop koppelt besluit
cliënten geplaatst kunnen worden gedurende de rest van het jaar.
terug aan Zorgaanbieder
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