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1 Inleiding

1 De justitieel geneeskundigen (huisarts), psychiaters en  
tandartsen in de inrichting. Iedere andere externe behandelaar  
overlegt voordat een behandeling gestart wordt met de justitieel  
geneeskundige of de (huis)arts van de justitiële inrichting.

2 Strategisch kader bij de gezondheidszorgvisie DJI 2013.

In dit vademecum beschrijft DJI welke (para) medische en mondzorg verstrekkingen geboden worden.
Het grootste deel van deze verstrekkingen worden centraal betaald en is geen overleg of een goedgekeurde 
machtiging nodig. Daar waar wel een machtiging  vooraf nodig is staat dit bij de verstrekking aangegeven. 
Voor verstrekkingen die niet in dit vademecum beschreven staan, is er geen centrale vergoeding  mogelijk 
zonder machtiging of overleg met de medisch adviseur. Hierbij vindt afweging plaats of de verstrekking binnen 
het door de overheid vastgestelde basispakket valt. Wanneer zo’n verstrekking zonder overleg of goedgekeurde 
machtiging wordt gegeven, komen de kosten ten laste van het inrichtingsbudget. De behandelaar1 bepaalt in 
eerste instantie de noodzaak en urgentie van het opstarten van een bepaalde behandeling. De behandelaar  
speelt daardoor ook een belangrijke rol in de kostenbeheersing van de gezondheidszorg binnen DJI. Hij/ Zij legt 
ook verantwoording af aan het lokale lijnmanagment  over de noodzaak en urgentie van het opstarten van een 
behandeling. Behandelingen die reeds buiten DJI zijn ingezet, worden in principe gecontinueerd, tenzij een 
behandelaar van de inrichting anders beslist.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een aantal uitgangspunten 
beschreven die onder andere de kaders vormen 
van waaruit DJI zijn zorg biedt.
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven 
van de verstrekkingen; dit betreft zowel (para)
medische verstrekkingen als verstrekkingen 
mondzorg.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 de machtigings- 
en declaratieprocedure toegelicht.

Bijlage
U treft de volgende bijlage aan:
1. De afbakening zorgplicht DJI en verzekeringsplicht van de justitiabele.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen  
met de afdeling beleid en zorgsupport: 
info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl.

DJI hanteert als stelregel: 

“DJI beperkt zich tot de zorg die 
noodzakelijk is. Een behandeling 
die uitgesteld kan worden tot na 
de detentie, voert DJI niet uit.”2 

@

Voor meer informatie klik hier

mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
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Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI
In wetgeving is vastgelegd dat een justitiabele recht heeft op gezondheidszorg. De Minister voor 
Rechtsbescherming is hiervoor verantwoordelijk en de directeur van de inrichting heeft de verplichting om 
hierin te voorzien. Vanaf het moment dat een persoon wordt ingesloten in een inrichting3 met een justitiele 
context, komen de medische kosten ten laste van DJI. De bestaande zorgverzekering van de justitiabele wordt 
gedurende de periode van insluiten opgeschort. De justitiabele informeert zijn zorgverzekeraar hierover. 
De verzekerde blijft wel ingeschreven, maar hoeft dan geen premie te betalen. De justitiabele kan tijdelijk geen 
aanspraak maken op zorg van zijn eigen zorgverzekering. Het verstrekkingenpakket DJI is gebaseerd op het 
jaarlijks vastgestelde basispakket voortvloeiend uit de Zorgverzekeringswet4, aangepast aan de specifieke 
situatie van het DJI-veld. In sommige gevallen heeft DJI de gezondheidszorg op een andere manier geregeld 
dan in de vrije maatschappij.

3 Onder inrichting wordt verstaan: Rijks Justitiële Inrichtingen, Particuliere Justitiële  
Jeugdinrichtingen, Forensisch Psychiatrische Centra en inkoopplaatsen.

4 Zorgverzekeringswet, op 1 januari 2006 in werking getreden.
5 De voorschrijver schrijft indien van toepassing generiek voor, de apotheek levert  

indien van toepassing een voorkeursgeneesmiddel (preferent geneesmiddel).

Afbakening verstrekkingenpakket
DJI biedt aan justitiabelen noodzakelijke en  
niet-uitstelbare (para)medische zorg die kwalitatief 
gelijkwaardig is aan de reguliere zorg buiten DJI 
(conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz)).

Dit equivalentiebeginsel vindt zijn grondslag in 
het beginsel van de minimale beperkingen, zoals 
dat is vastgelegd in artikel 15 lid 4 van de Grondwet.
Het vademecum DJI volgt in beginsel het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet. 
Dit betekent niet dat het verstrekkingenpakket 
van DJI hieraan gelijk is. Een aantal medische 
verstrekkingen is door DJI toegevoegd of 
verwijderd uit het basispakket dat in de vrije 
maatschappij geldt, vanwege de bijzondere aard 
van de vrijheidsbenemende straf of maatregel.

DJI betaalt bijvoorbeeld bijna alle5 voorgeschreven 
medicatie, die een behandelaar noodzakelijk acht, 
waardoor:
• Het totale geneesmiddelengebruik van een 

justitiabele inzichtelijk is en zowel het gebruik als 
de verstrekking op een veilige wijze plaatsvindt.

• De verkrijgbaarheid van geneesmiddelen voor 
alle justitiabelen gelijk is.

In dit vademecum staat een overzicht van veel 
voorkomende verstrekkingen. Als een verstrekking 
niet in het overzicht staat vermeld, kan vergoeding 
daarvan uit het centrale DJI-budget mogelijk zijn. 
Hiervoor kan advies gevraagd worden aan de 
afdeling beleid & zorgsupport. Een machtiging 
van de medisch/tandheelkundig adviseur kan dan 
vereist zijn om de kosten te kunnen declareren. 
De machtigingsprocedure staat in hoofdstuk 4.   
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Voor meer informatie klik hier

mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
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Rol zorgprofessional en het beheersbaar houden 
van zorgkosten
In de inleiding is beschreven dat de zorgprofessional een 
belangrijke rol speelt in het beheersbaar houden van de 
zorgkosten binnen DJI en verantwoording aflegt aan het 
lokale lijnmanagement. Een manier om dit te realiseren 
is om gedurende de insluiting die zorg aan justitiabelen 
te verlenen die noodzakelijk is en niet uitgesteld kan 
worden.

Dit houdt in dat een zorgprofessional binnen 
DJI steeds de afweging maakt of, en zo ja welke, 
medische interventies ingezet worden, voor zo ver 
mogelijk rekening houdend met de periode dat 
iemand nog ingesloten is. DJI verwacht  van de 
zorgprofessional dat de middelen die DJI beschikbaar 
stelt zo optimaal mogelijk worden benut. Dit houdt 
in dat de zorgprofessional die een behandeling wil 
initiëren, afweegt welke goedkopere (of mindere 
kostbare) oplossingen ingezet kunnen worden om een 
bepaald gezondheidseffect te realiseren. Ook wel het 
kosteneffectiviteitbeginsel genoemd. Om hier zicht op 
te krijgen monitort DJI de uitgaven van de medische 
zorg die aan justitiabelen  gegeven wordt. Hierbij wordt 
steeds vaker de onderlinge vergelijkbaarheid tussen 
inrichtingen opgezocht (benchmarken). Dit heeft als doel 
om zorg (prijs, volume en kwaliteit) tussen inrichtingen 
op verschillende medische vakgebieden met elkaar te 
vergelijken, zodat het gesprek (over verschillen) met 
zorgprofessionals bewerkstelligd kan worden. Van de 
zorgprofessional wordt verwacht dat hij in het gesprek 
met het lokale management uitleg kan geven over de 
resultaten van zijn vakgebied. Zo ontstaat steeds meer 
inzicht in het handelen van de zorgprofes- sional binnen 
de justitiële context. Op deze manier werkt DJI aan een 
brede en doelmatige inzet van de kwaliteit van zorg.

5

Opschorting zorgverzekering
Voor de justitiabelen die onder de zorgplicht van DJI6 
vallen, dient de zorgverzekering tijdens verblijf in een 
justitiële inrichting te worden opgeschort (zie Bijlage I). 
De justitiabele geeft aan zijn zorgverzekeraar de 
startdatum van de insluiting door (zie Bijlage I). Zo 
gelden zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de 
bestaande zorgverzekering tijdelijk niet. De verzekerde 
blijft wel ingeschreven, maar hoeft dan geen premie 
te betalen. De justitiabele kan tijdelijk geen aanspraak 
maken op zorg van zijn eigen zorgverzekering. Eventuele 
meeverzekerde gezinsleden blijven wel verzekerd.

Het verblijf in een inrichting ontheft de justitiabele niet 
van de verplichting een zorgverzekering te hebben. 
Vanaf 1 maart 2011 is de opsporingswet onverzekerden 
van toepassing. Onverzekerden worden ook in 
inrichtingen opgespoord en beboet. Het opschorten van 
de zorgverzekering tijdens de ingesloten periode houdt 
de inschrijving bij een zorgverzekeraar in stand. Zo blijft 
de justitiabele aan de verzekeringsplicht voldoen. 
Is een justitiabele niet verzekerd voor zorg, dan dient 
een zorgverzekering te worden aangevraagd tijdens 
de insluiting. Die verzekering wordt dan meteen 
opgeschort. Nog voor de invrijheidstelling meldt de 
justitiabele zich weer bij de zorgverzekeraar om de 
zorgverzekering te activeren.

Aanvullende verzekering
Met zorgverzekeraars is overeengekomen dat justitiabe-
len hun (eventuele) aanvullende zorgverzekering tegelijk 
met hun basiszorgverzekering kunnen opschorten tot na 
de ingesloten periode. De aanvullende verzekering is niet 
verplicht. Voor DJI is het niet mogelijk om de vormen van 
aanvullende zorg te leveren conform de volledige dekking 
en voorwaarden van een aanvullende verzekering. 

6 Zie voor de afbakening van de zorgplicht van DJI bijlage 1.
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Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u de reguliere verstrekkingen 
(medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Geneeskundige zorg Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.

Reguliere geneeskundige zorg, geboden door (GGD-)artsen en 
medisch specialisten, inclusief de daarbij behorende onderzoeken in 
de eerste, tweede en derde lijn. Dit  geldt ook voor zorg geleverd door 
specialisten verbonden aan een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). 
Hieronder vallen ook interne verwijzingen naar een psychiater in het 
ziekenhuis. 

NEE

Psychiatrische zorg en eerstelijns psychologische zorg komen ten laste van het 
inrichtingsbudget. Afhankelijk van insluitingstitel kan dit ook gelden als een patiënt 
met verlof gaat (bijlage I).

Interne verwijzing naar een psychiater binnen het ziekenhuis wordt centraal vergoed. 

Plastische chirurgie
JA

Altijd een machtiging aanvragen tenzij:
• Het een interne verwijzing binnen het ziekenhuis betreft;
• Het chirurgie van de hand betreft.

Transplantatie JA

Ziekenhuisverblijf Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.

Verblijf in het ziekenhuis of een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC)

NEE

Zorg met ziekenhuisindicatie: altijd naar (dichtstbijzijnde) ziekenhuis conform 
afspraken.  
Indien de toestand van de patiënt dat toelaat en het past binnen het zorgaanbod van 
het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg wordt de justitiabele zo spoedig mogelijk 
overgeplaatst vanuit het ziekenhuis naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. 

Een ZBC is niet hetzelfde als een privékliniek. Aan een ZBC zijn altijd meerdere erkende 
specialisten verbonden.
 
Alle kosten van verblijf in een ziekenhuis of ZBC komen ten laste van het centrale DJI 
Budget. 
Beveiligingskosten (en overige kosten zoals onder andere TV) in een ziekenhuis 
komen ten laste van het inrichtingsbudget.

Ziekenvervoer Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.

Spoedvervoer per ambulance: een A1- of A2-rit
Gepland ambulancevervoer
Vervoer per psycholance 

NEE

Bij indienen van de nota vermelden of het om spoedvervoer (A1- of A2-rit) gaat, of 
gepland vervoer.  
Bij gepland ambulancevervoer dient een artsenverklaring opgenomen te zijn in het 
medisch dossier. 
 
Vervoer middels een psycholance wordt alleen vergoed voor de PPC-doelgroep. 
De indicatiestelling door de regiebehandelaar dient opgenomen te zijn in het medisch 
dossier.

Kosten voor dienstverlening van de Dienst Vervoer & Ondersteuning DV&O komen 
ten laste van het inrichtingsbudget.

7

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Geneesmiddelen en 
zelfzorgmedicatie

De regels gelden voor verblijf in justitiële inrichtingen van GW, VB en Jeugd. In het 
JCvSZ, de FPC�s (zowel rijks- als particulier) en inkoopplekken tbs-dwang bij GGZ-
instellingen wordt medicatie vergoed middels het inrichtingsbudget danwel vanuit de 
zorgprestaties, wat inhoudt dat de medicatie zit versleuteld in het dagtarief van de 
kliniek.

Alle voorgeschreven medicatie 
Zelfzorgmedicatie als dit door de arts noodzakelijk wordt geacht.

NEE

Een justitiabele kan niet zelfstandig zelfzorgmedicatie bestellen.
Er wordt geen eigen bijdrage voor medicijnen gevraagd aan de justitiabele.
Voor declaratieprocedure zie hoofdstuk 4.

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:
• Er dienen zoveel mogelijk generieke geneesmiddelen te worden voorgeschreven;
• Een merkgeneesmiddel mag worden voorgeschreven, indien daar naar oordeel van 

de voorschrijvende arts medische noodzaak voor is. Dit wordt in voorkomende 
gevallen op het recept vermeld. 

• Indien mogelijk dient farmacotherapeutische vervanging overwogen te worden 
conform afspraken die hieromtrent tussen arts en apotheker in 
farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) gemaakt worden.

• Farmacotherapeutische vervanging vindt uitsluitend plaats in overleg met de 
patiënt.

• Niet alle medicatie kan door gecontracteerde apotheken worden geleverd. 
Het gaat dan met name om medicatie die is overgeheveld naar ziekenhuizen of 
om dure medicatie waarvoor VWS prijsarrangementen heeft met fabrikanten. 
In voorkomende gevallen worden er hele doosjes (kleinste handelsverpakking) 
rechtstreeks geleverd en gefactureerd door een apotheek die het betreffende 
geneesmiddel mag leveren in Nederland.

• Zelfzorgmedicatie (zoals pijnstillers, neusdruppels en maagmiddelen) wordt door 
de arts op recept voorschreven en niet beschikbaar gesteld via de winkel. Dit zorgt 
voor een betere medicatiebewaking en distributie.

• Drogisterijartikelen zoals tandpasta, kleefpasta, maandverband en contactlenzen-
vloeistoffen komen niet ten laste van DJI en kunnen voor eigen rekening door de 
justitiabele zelf aangeschaft worden. 

Vaccinaties op medische indicatie voor risicogroepen NEE Voorschrijven conform geneesmiddelen.

Medische diëten inclusief drinkvoeding
NEE

Conform de overeenkomst met de leverancier van voeding, worden medische diëten, 
inclusief drinkvoeding, via Leonardo besteld bij aanbestede leveranciers voor voeding.  
Dit komt ten laste van het inrichtingsbudget.
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Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Paramedische zorg

Logopedie
NEE

Op voorschrift medisch specialist. 
Het origineel van het voorschrift dient meegestuurd te worden met de factuur. Voor 
vervolgaanvragen kan de kopie van het gescande origineel meegestuurd worden.

Paramedische therapie 
Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/ mensendieck) en manueeltherapie.

NEE voor 
eerste 13 

behandelin-
gen

JA vanaf 
behandeling 

14

Alleen nota’s van genoemde therapievormen komen ten laste van het centrale 
DJI-budget.

Fysiotherapie geschiedt altijd op voorschrift van een arts.  
De justitiabele dient bij voorkeur na drie maanden, maar in ieder geval voorafgaand 
aan de aanvraag van een machtiging, gezien te worden door een justitieel 
geneeskundige om de medische noodzaak voor verlenging van het aantal extra 
behandelingen vast te stellen.  
Tevens dienen een verslag en behandelplan van de therapeut te worden meegestuurd 
en in het medisch dossier te worden opgenomen.
Voor de aanvraag van de machtiging dient de machtigingsaanvraag en de standaard 
machtigingsbijlage met de benodigde informatie te worden ingevuld en meegestuurd  
(zie hoofdstuk 4).
Bij de beoordeling van de machtigingen door de medisch adviseur wordt rekening 
gehouden met de richtlijnen van o.a. het Koninklijk Nederlands Genootschap voor  
Fysiotherapie (KNGF), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de buiten  
geldende chronische lijst (bijlage I Besluit zorgverzekering). 

Vanaf behandeling 14 vindt alleen vergoeding plaats indien de machtiging van tevoren 
is afgegeven. Noteer in het medisch dossier de datum van elke behandeling.

Voor speciale vormen van fysiotherapie en ergotherapie is geen machtiging 
noodzakelijk, mits op voorschrift van een medicus en uitgevoerd door een therapeut 
gespecialiseerd in het betreffende vakgebied.

Craniosacraaltherapie, osteopathie, chiropractie, haptotherapie etc. vallen niet 
binnen het vademecum. Hiervoor kan dus ook geen machtiging worden aangevraagd.

9

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).

https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2021-07-23#Bijlage1
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Paramedische zorg 
(vervolg)

Paramedische herstelzorg na COVID-19 
Kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek 
en logopedie.

NEE

De justitieel geneeskundige of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten 
welke zorg nodig is. Justitieel geneeskundigen en medisch specialist kunnen verwijzen 
voor paramedische herstelzorg.
Er geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde 
van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. 
Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

De maximale periode van behandeling is 6 maanden. De behandelaars brengen 
verslag uit aan de justitieel geneeskunde over de voortgang van de behandelingen. 
De justitieel geneeskundige beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg 
voortgezet moet worden.

Maximaal aantal vergoede behandelingen in 6 maanden tijd:
• Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
• Ergotherapie: maximaal 10 uur
• Diëtetiek: maximaal 7 uur
• Logopedie: geen maximum
 
Een tweede behandeltermijn van maximaal 6 maanden wordt tevens vergoed als de 
indicatie hiervoor is vastgesteld door de medisch specialist. 

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Paramedische zorg 
(vervolg)

Oogzorg door optometrist voor justitiabelen met diabetes (alle 
vormen). NEE

Vergoeding: 1 consult per jaar. 

NB: de verwijzing van de justitieel geneeskundige, waaruit blijkt dat betrokkene 
diabetes patiënt is, meesturen met de nota.

Dieetadvisering voor justitiabelen met óf: 
• Diabetes (alle vormen);
• COPD;
• Hart- en/ of vaatziekten; 
• Een BMI >30 of  een BMI < 18,5; 
• Een verwijzing door een specialist.

NEE

De justitiabele moet bij het maken van de afspraak voor een vervolgconsult nog 
minimaal drie maanden in detentie zitten om in aanmerking te komen voor 
vergoeding. Per kalenderjaar worden maximaal drie behandeluren vergoed. 

NB: de verwijzing van de justitieel geneeskundige, waaruit blijkt dat de justitiabele 
diabetes, COPD, hart- en/of vaatziekte patiënt is, een BMI >30 of <18,5 heeft of de 
verwijzing van de specialist, meesturen met de nota.

Voetzorg door podologe of pedicure met diabetes aantekening voor 
justitiabelen met:
• Diabetes (alle vormen); 
• Overig perifeer vaatlijden en/of sensibele stoornissen;
• Medische redenen waardoor zelfzorg van de voeten niet mogelijk is.

NEE

NB: de verwijzing van de justitieel geneeskundige, waaruit blijkt dat betrokkene 
diabetes patiënt is, perifeer vaatlijden en/of sensibele stoornissen heeft, meesturen 
met de nota.

De justitiabele moet voor een vervolgconsult nog minimaal drie maanden in detentie 
zitten en krijgt een maximum van zes behandelingen per kalenderjaar.

Voetzorg door podotherapeut voor justitiabelen met:
• Diabetes (alle vormen), óf;
• Een verwijzing door een specialist. NEE

Vergoeding: eens per jaar.

NB: de verwijzing van de orthopeed of justitieel geneeskundige meesturen met de 
nota.
Indien de eerste verwijzing op voorschrift van een orthopeed was, kan bij vervolg-
aanvragen een kopie van de eerste originele verwijzing worden meegestuurd.

Thuiszorg
NEE

Het betreft zorg aan het lichaam van de justitiabele (injecties, wondverzorging en 
dergelijke) die niet door de inrichting zelf uitgevoerd kan worden. Uitgesloten is 
huishoudelijke zorg

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit van justitiabelen.

NEE

Hulpmiddelen voor permanent gebruik (rolstoelen, scootmobiel, hooglaag bed etc.): 
de betreffende divisie geeft, na beoordeling en na eventueel advies van de afdeling 
beleid en zorgsupport akkoord voor aanschaf/huur/bruikleen voor bedragen van 
boven de € 1.000,-. Het e-mailadres voor divisies GW/VB en Forzo/JJI is:  
Dforzofacturen@dji.minjus.nl. 
De resterende verblijfsduur dient minimaal vier maanden te zijn. Bij een resterende 
verblijfsduur van <4 maanden machtiging aanvragen. 

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik voor mobiliteitsproblemen van personen 
(krukken, een simpele opklapbare rolstoel) worden door de inrichting uit eigen budget 
gehuurd of in eigendom aangeschaft.

Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van anatomische eigen-
schappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking 
daarvan (prothesen, inclusief pruiken op grond van een medische 
aandoening). 

NEE

Uitwendige hulpmiddelen worden alleen verstrekt op voorschrift van een specialist. 
Een voorschrift van de specialist is niet nodig bij vervanging van een bestaande 
prothese wegens slijtage. 

Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen (orthesen voor romp, 
arm, been, voet, hoofd of hals). Hieronder vallen pols-, hand-, 
elleboog-, nek-, knie- en enkelbraces. Breukband uitsluitend in 
afwachting van een operatie.

NEE

Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en 
vingerfunctie. Bijv. robotarm. NEE De divisie geeft, na beoordeling en na eventueel advies van de afdeling beleid en 

zorgsupport, akkoord voor aanschaf voor bedragen van boven de €5.000,-.

Schoeisel

NEE

Schoeisel wordt alleen verstrekt op voorschrift van een specialist.
Orthopedische (werk-)schoenen uitsluitend op voorschrift van een orthopedisch 
chirurg of revalidatiearts.  
Allergeenvrije schoenen uitsluitend op voorschrift van dermatoloog.

Vergoeding: twee paar per jaar.

Bij een vervolgaanvraag volstaat het eerste voorschrift van de specialist.

Schoenvoorzieningen (niet zijnde orthesen).
Hieronder vallen steunzolen (inlays) en verbandschoenen.

NEE

Vergoeding: Één paar per jaar.

Steunzolen, inlays en viscoheel worden alleen verstrekt op voorschrift van de justitieel 
geneeskundigen. De resterende verblijfsduur voor vergoeding is minimaal vier 
maanden.

Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (TENS) met 
toe behoren. NEE Uitwendige elektrostimulators worden alleen verstrekt op voorschrift van een 

specialist.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Hulpmiddelen (vervolg)

Gezichtshulpmiddelen
Brillen (inclusief niet-standaard leesbrillen):
Er kan voor elke justitiabele één bril per drie kalenderjaren worden 
aangeschaft.

Voor de aanschaf van een bril kan de justitiabele alleen verwezen 
worden naar een opticien, indien de medische dienst het volgende 
heeft vastgesteld:

1.  De justitiabele is al minimaal één maand ingesloten, EN 
2.   De justitiabele heeft een resterende verblijfsduur van minimaal 

twee maanden, EN

Indien de justitiabele nog geen gezichtshulpmiddel (bijv. bril) heeft:
3.   De visus met BEIDE ogen (ODS, ogen tegelijk meten) zonder 

correctie (zonder bril/contactlenzen) minder dan 0,5 is, OF

Indien de justitiabele al een gezichtshulpmiddel (bijv. bril) heeft:
4.   De visus met correctie van het eigen gezichtshulpmiddel met 

BEIDE ogen (ogen tegelijk meten) minder dan 0,5 is.  

Dit houdt in dat als de justitiabele een bril of contactlenzen heeft, men 
uitgaat van de visus met dit gezichtshulpmiddel en dus niet van de 
visus zonder correctie.  

NEE

Bij visusklachten dient de medische dienst de visus te meten met de Snellen- of 
Landoltkaart. Met de visusmeting wordt niet de oogmeting (of het brilrecept) bedoeld 
zoals uitgevoerd door een opticien. Een oogmeting van een opticien wordt alleen 
vergoed indien de uitslag van de visusmeting met de Snellen- of Landoltkaart voor 
verwijzing bekend is.
In bijzondere gevallen, wanneer bijvoorbeeld een bril noodzakelijk wordt geacht, 
maar de justitiabele voldoet niet aan de eisen wat betreft verblijfsduur (punt 1 en 2), 
kan een machtiging worden aangevraagd.

Oogmeting, aanschaf of reparatie van een bril binnen drie 
kalenderjaren na verstrekking.

JA 

Bij de beoordeling van de machtiging wordt uitgegaan van dezelfde voorwaarden 
genoemd bij verstrekkingen en toelichting bij gezichtshulpmiddelen. 

Voor de aanvraag van de machtiging dient de machtigingsaanvraag en de standaard 
machtigingsbijlage met de benodigde informatie te worden ingevuld en meegestuurd 
(zie hoofdstuk 4). 

Standaard leesbrillen NVT Standaard leesbrillen (+1/+1,5/+2/+2,5/+3 dioptrieën) worden niet vergoed via het
verstrekkingenpakket DJI.

Niet-standaard leesbrillen

NEE

Een niet standaard leesbril is:
• een leesbril met verschil in sterkte links/rechts van > 0,5 dioptrieën;
• hogere sterkte dan 3 dioptrieën;
• een leesbril met cilinder.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Hulpmiddelen (vervolg)

Contactlenzen

NEE

Een justitiabele die contactlenzen draagt, kan deze laten vervangen. De justitiabele 
dient zijn lenzenvoorschrift van vóór het verblijf in de justitiële inrichting te overleg-
gen en er mag geen verandering in visus zijn opgetreden. Bij elke verandering wordt 
een bril aangemeten. Er worden, tenzij op specialistische indicatie, geen contactlenzen 
aangemeten in de inrichting. Voor deze contactlenzen is geen machtiging nodig

Uitwendige hulpmiddelen bij functiestoornis en/of verlies oog 
(loep, tactiele leesapparatuur, oogprothese incl. onderhoud, 
scleralenzen) NEE

Alvorens leesapparatuur op kosten van DJI aangeschaft wordt, eerst overleggen met 
justitiabele of hij in bezit is van eigen apparatuur en of dit ingevoerd kan worden. 
Indien niet mogelijk dan apparatuur aanschaffen/lenen.

Het voorschrift van de specialist dient opgenomen te zijn in het medisch dossier; 
zonder voorschrift wordt de nota niet voldaan.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Hulpmiddelen (vervolg)

Gehoorhulpmiddelen
Aanschaf, onderhoud en reparatie van hoortoestellen en aanschaf en 
vervanging van bijbehorende batterijen. Het gaat hier alleen om 
basale hoortoestellen. Het gaat niet om accessoires zoals 
afstandsbedieningen, streamers, tv-oplossingen etc. 
Vervanging BAHA-hoortoestellen alleen indien uitstel tot na de 
periode van insluiten niet meer mogelijk is. 

NEE

Gehoorverlies moet meer zijn dan 35dB. Een recente test (niet ouder dan vier maanden) 
verricht door een audicien of audiologisch centrum dient te hebben plaatsgevonden. 
Dit geldt zowel voor een eerste hoorapparaat en indien men reeds in het bezit is van een 
hoorapparaat. 

Gehoortest NEE Verwijzing van justitieel geneeskundige is vereist.

Hulpmiddelen bij functiestoornis van het ademhalingsstelsel 
Zuurstof met toebehoren, apparatuur voor positieve uitademingsdruk 
(PEP), CPAP, longvibrators, canules, snurkbeugel, vernevelaars, en 
slaappositietrainer (SPT). 

NEE

Algemene regel voor vergoeding: als justitiabele niet zelf kan voorzien in de 
hulpmiddelen en er een medisch noodzakelijke situatie aanwezig is.

Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 
(incontinentie- en stomamateriaal) inclusief breukband bij 
parastomale hernia. 

NEE

Pessaria en spiraaltjes NEE

Uitwendige hulpmiddelen bij functieverlies van aderen of lymfevaten 
Therapeutische elastische kousen vanaf drukklasse 2 worden vergoed 
bij problemen met lymfevaten of aderen. 

NEE
Maximaal twee paar kousen per jaar.

Hulpmiddelen bij diabetes (bloedglucosemeter, insulinepen, prikpen, 
teststrips, lancetten en draagbare insulinepomp met accessoires). NEE Geldt niet voor FPC’s, daar vallen de materialen binnen het budget van het FPC. 

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Hulpmiddelen (vervolg)

Hulpmiddelen bij diabetes
Flash Glucose Monitoring middels FreeStyle Libre:

 

JA 

Één keer per drie jaar de kosten van de reader
Één sensor per veertien dagen
50 teststrips per kwartaal

Patiëntgroepen die in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

1.  Patiënten met diabetes type 1;
2.   Patiënten met diabetes type 2 met een intensief insulineschema: gebruik 

insulinepomp of ‘basaal-bolus’ i.e. ≥ 4x per dag insuline injecties;
3.   Zwangere vrouwen met reeds bestaande diabetes type 1 of 2 ongeacht 

insulinegebruik. (NB: géén zwangerschapsdiabetes);
4.   Vrouwen met bestaande diabetes type 2 met zwangerschapswens, ongeacht 

insuline gebruik.

Als de insluiting korter is dan 4 maanden wordt de FreeStyle Libre niet vergoed
indien de indicatie voor het verstrekken van de FreeStyle Libre na de insluiting wordt 
gesteld. Vergoeding voor de FreeStyle Libre wordt gecontinueerd voor patiënten die 
voor hun insluiting al gebruik maakten van de FreeStyle Libre.

Patiënten met diabetes type 1 die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of deze 
niet kunnen waarnemen i.e. hypo-unawareness, komen niet in aanmerking voor 
vergoeding.

Verbandmiddelen (aandoeningen waarbij langdurige behandeling 
met deze middelen is aangewezen). NEE Dit betreft niet gebruikelijk verbandtrommelmateriaal, welke ten laste van het

inrichtingsbudget komt.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).

@

Voor meer informatie klik hier
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Zorgsoort Verstrekkingen Machtiging 
aanvragen

Toelichting 

Kraamzorg en 
verloskundige hulp

Alle kosten van verloskundige zorg voor, tijdens en na de bevalling 
van justitiabelen worden vergoed door DJI.

Kinkhoestvaccin (tussen 28-32 weken) kan als combinatievaccin 
(DTP), op dezelfde wijze als geneesmiddelen, besteld en gedeclareerd 
worden.

NEE

In de vrije maatschappij wordt een totaalpakket vergoed. Binnen DJI geldt een andere 
situatie, waardoor de verloskundige het volgende kan declareren: 

• Consulten (intake/ vervolgconsult, spoedconsult en telefonisch consult)
• Algemene termijnen echo (kan eenmalig gedeclareerd worden en alleen indien 

verloskundige de echo zelf uitgevoerd heeft en voor de 14e week van de 
zwangerschap) 

• Specifieke diagnose echo. Kan alleen in rekening worden gebracht als de indicatie 
aangetekend is in het medisch dossier van de patiënte en de echo door de 
verloskundige is uitgevoerd. De volgende specifieke diagnose echo's worden 
onderscheiden: 
1. De biometrie echo: het beoordelen van de groei van het kind; 
2. De echo vanwege bloedverlies; 
3. De begeleidingsecho bij uitwendige versie; 
4. De liggingsecho: het bepalen van de hoofdligging van het kind; 
5. De echo lokalisatie placenta; vaststellen waar de placenta zich in de baarmoeder 

bevindt in het derde trimester van de zwangerschap na vorming van het onderste 
uterussegment; 

6. De vitaliteitsecho: vaststellen locatie en vitaliteit van de zwangerschap in het 
eerste trimester van de zwangerschap.

• Uitwendige versie bij stuitligging 

Zwangerschapsonderbreking voor de 24e week NEE

Prenatale screening

NEE

• Counseling (kan per zwangerschap eenmaal gedeclareerd, voor de 14e week, 
worden t.b.v. uitleg prenatale screening Nt-meting en seo)                

• Nt-meting (combinatietest)
 - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap               
 - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap                                          

• Indien op grond van de uitslag een vervolgonderzoek (bijv. NIPT, vlokkentest, etc.) 
nodig is, dan wordt dit volledig vergoed.

• Structureel echoscopisch onderzoek (seo) (20 weken ECHO)
 - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap                
 - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap                                          

Jodiumtabletten om mee te geven bij ontslag, indien van toepassing 
op grond van postcode van huisadres van zwangere. NEE

De jodiumtabletten kunnen worden besteld bij de apotheek. Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschap-en-geboorte/vraag-en-antwoord/
ik-ben-zwanger-moet-ik-de-jodiumtabletten-innemen-bij-een-kernongeval

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Mondzorg

Het verlenen van alle mondzorg is gebaseerd op: 
uitvoering met eenvoudige en doelmatige middelen op indicatie van de justitieel geneeskundigen, justitieel 
tandarts of op toegeleiding van de verpleegkundige. De hulp betreft noodzakelijke en niet uitstelbare zorg en is 
primair niet gericht op sanering van het gebit. 

Prioriteit van behandeling door de tandarts en de toegeleiding door de verpleegkundige vinden 
plaats in deze volgorde:
a) het verlenen van acute pijnbestrijding aan iedereen. 
b)   het verlenen van mondzorg aan gemotiveerde patiënten. In deze groep krijgen patiënten 

met een onderhouden dentitie en goede zelfzorg voorrang op patiënten met een matige 
zelfzorg en niet gesaneerde dentitie. 

c)   het verlenen van hulp aan niet gemotiveerde patiënten, al dan niet met een onderhouden 
dentitie. 

Bij het aanbieden van mondzorg houdt de tandarts rekening met de volgende uitgangspunten:
•  Niet minder dan noodzakelijk, niet meer dan nodig. Dat betekent dat de mondzorg medisch en of 

tandheelkundig noodzakelijk is en niet verantwoord kan worden uitgesteld. Dit bepaalt de 
tandarts; 

•  Het equivalentie-principe. Tandartsen bieden mondzorg, conform vingerende professionele 
standaarden. De toetsing van de mondzorg gebeurt aan de hand van deze standaarden;

•  Waar relevant wordt bij minderjarigen ook preventieve zorg ingezet.

Mondzorgdefinities
(deze zijn alleen geldig binnen het mondzorgverstrekkingenpakket van DJI)

Mondzorgniveau 1 = kort verblijf
Volwassenen met een verblijfsduur korter dan 12 maanden.
Acute pijnbestrijding die niet verantwoord uitgesteld kan worden tot na de insluiting. 

Minderjarigen met een verblijfsduur korter dan 6 maanden 
Acute pijnbestrijding die niet verantwoord uitgesteld kan worden tot na de insluiting. 

Mondzorgniveau 2 = lang verblijf
Volwassenen met een verblijfsduur langer dan 12 maanden met een resterende straftijd van 
6 maanden
De mondzorg is gericht op het voorkomen van pijnklachten en eenvoudig functioneel herstel, 
welke niet verantwoord uitgesteld kan worden tot na de periode van de insluiting. 

Minderjarigen met een verblijfsduur vanaf 6 maanden.
Mondzorg gericht op preventie en functioneel herstel. 

Mondzorg

Machtigingen
Voor mondzorg buiten het bovengenoemde verstrekkingenpakket kan een machtiging worden 
aangevraagd. Dit kan alleen voor mondzorg die de tandarts indiceert als medisch/tandheelkundig 
noodzakelijk en die niet verantwoord uitgesteld kan worden. De machtigingsaanvraag kan 
worden ingediend bij de afdeling beleid en zorgsupport. De machtigingsprocedure wordt 
toegelicht in hoofdstuk 4.

Alleen een goed onderbouwde en compleet ingevulde machtigingsaanvraag wordt in 
behandeling genomen.  Aanvragen voor machtigingen worden beoordeeld conform de 
toetsingskaders van het College van Adviserend Tandartsen, zoals toegepast ten aanzien van 
de mondzorg in de vrije maatschappij. 

Machtigingen prothetiek 
Het niet hebben van een volledige of partiële gebitsprothese bij binnenkomst is geen reden 
om zonder meer een gebitsprothese te vervaardigen. Indien er medisch-tandheelkundige 
redenen zijn, kan er een machtiging aangevraagd worden voor een partiële of een volledige 
kunstharsprothese. De machtigingsaanvraag dient goed onderbouwd te zijn. Het principe 
van een functionele verkorte tandboog of van voldoende occlusale afsteuning, ondanks de 
aanwezigheid van enkele diastemen, wordt hierbij altijd in ogenschouw genomen. 
Implantaten, kronen, frameprothesen en etsbruggen behoren in principe niet tot het 
verstrekkingenpakket van DJI. In overleg met de tandheelkundig adviseur kan hier wel een 
machtiging voor worden aangevraagd.

Machtigingen orthodontie
Orthodontie kan, indien buiten al gestart, onder de volgende voorwaarden voortgezet worden: 
1.  Als de behandeling niet kan worden gestabiliseerd. 
2.  De mondhygiëne moet optimaal zijn. 
3.  De patiënt is zijn periodieke afspraken buiten bij de orthodontist nagekomen. 
4.  De patiënt is voldoende gemotiveerd om de behandeling voort te zetten. 
5.  Voorwaarden 1, 2, 3 en 4 dienen in het patiëntendossier vermeld te zijn. 
6.  Zodra de justitiabele in vrijheidstelling gaat vallen de kosten van de behandeling niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van DJI. 
7.  De aanvraag machtiging dient altijd vergezeld te gaan van een kostenbegroting van de 

vervolgbehandeling. De inrichtingstandarts kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen 
bij de behandelend orthodontist. Dan hoeft de patiënt niet voor die verklaring naar de 
orthodontist. De inrichtingstandarts kan hiervoor een consult, kleine verrichting declareren. 
De kostenbegroting van de voortzetting van de behandeling dient in het dossier vermeld te 
zijn. 

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Mondzorg

Machtigingen parodontologische behandelingen PPS score 3
Indien buiten al gestart kan de behandeling onder de volgende voorwaarden voortgezet worden: 
1.  De patiënt volgt de poetsinstructie voldoende op. 
2.  De patiënt is zijn periodieke afspraken buiten bij de parodontoloog nagekomen. 
3.  Indien van toepassing dient de patiënt te stoppen met roken. 
4.  De patiënt is voldoende gemotiveerd om de behandeling voort te zetten. 
5.  Voorwaarden 1,2,3 en 4 dienen in het patiëntendossier vermeld te zijn. 
6.  Een kostenbegroting van de voortzetting van de behandeling dient in het dossier vermeld te 

zijn. 
7.  Zodra de justitiabele in vrijheidstelling gaat vallen de kosten van de behandeling niet meer 

onder de verantwoordelijkheid van DJI. 

Behandelen door een tandheelkundig of medisch specialist
Behandelen gebeurt in principe door de justitieel tandarts, tenzij er medische dan wel 
tandheelkundige redenen zijn om dit door een tandheelkundig of medisch specialist te 
laten doen. Voor een verticale of horizontale verwijzing dient een goed onderbouwde 
machtigingsaanvraag te worden gedaan.

Medische dossiers op orde 
De tandarts houdt een patiëntendossier conform de WGBO bij. Binnen DJI is het verplicht om het 
tandheelkundige dossier in TIS aan te maken en bij te houden. Voor de registratie volgt DJI de 
veld- en beroepsnormen voor registratie en dossiervoering die binnen het zorgdomein gelden. 
Een actueel medicatie-overzicht is daar onderdeel van. Horizontale en verticale verwijzingen 
worden vermeld en ook alle uitgeschreven recepten. Voor tandartsen is de dossierplicht nader 
uitgewerkt in het DJI registratiekader mondzorg voor dossiervoering, dat is te raadplegen via het 
Kwaliteitshandboek NIFP.

Second opinion
De justitiabele heeft recht op een second opinion. De tandarts die de second opinion uitvoert 
is niet tevens de behandelend tandarts. Het vervoer, de personeelskosten en alle bijbehorende 
kosten zijn voor eigen rekening7. De directeur of het hoofd zorg stelt in overleg met de gekozen 
tandarts de plaats en het tijdstip van de raadpleging vast.

7 Onder 'alle bijbehorende kosten' wordt verstaan: Alle kosten welke nodig zijn om de raadpleging te laten plaatsvinden, 
inclusief vervoerskosten, beveiligingskosten, personeels kosten, administratiekosten, alle kosten welke de arts in 
rekening brengt, etc.

@

Voor meer informatie klik hier

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Overzicht verstrekkingen mondzorg

Code* Verstrekking Machtiging 
aanvragen

Toelichting

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving Injectiespuit, naalden en vloeistof voor rekening van de inrichting.
C002 Periodieke controle NEE  
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle NEE

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen NEE

C013 Studiemodellen tbv behandelplan JA

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal NEE  
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen NEE  
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen NEE  
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen NEE  
E19 Insluiting calciumhydroxide per element, per zitting NEE  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling eerste kanaal NEE Alleen verstrekken indien duidelijk is dat de wortelkanaalbehandeling niet 

meer en/of op korte termijn in de instelling kan worden afgemaakt.
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal NEE Alleen verstrekken indien duidelijk is dat de wortelkanaalbehandeling niet 

meer en/of op korte termijn in de instelling kan worden afgemaakt.
G69 Opbeetplaat JA

H11 Trekken tand of kies NEE

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en in hetzelfde kwadrant NEE

H26 Hechten weke delen NEE

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap NEE In het dossier dient te worden onderbouwd waarom er sprake was van een 
gecompliceerde extractie

H44 Primaire antrumsluiting NEE

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten NEE

M40 Fluoridebehandeling NEE Alleen voor jeugd
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen JA

P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen JA

P020 Volledig kunstgebit bovenkaak JA Voor elke justitiabele kan, indien nodig, 1 prothese per 5 kalenderjaren 
worden aangevraagd. Indien sprake is van een immediaatprothese, dan 
mag deze na 1 kalenderjaar, indien nodig en voldoende onderbouwd, 
worden aangevraagd.

P021 Volledig kunstgebit onderkaak JA Voor elke justitiabele kan, indien nodig, 1 prothese per 5 kalenderjaren 
worden aangevraagd. Indien sprake is van een immediaatprothese, dan 
mag deze na 1 kalenderjaar, indien nodig en voldoende onderbouwd, 
worden aangevraagd.

* De C-codes en P-codes zijn aangepast in lijn met wijzigingen in de regelgeving voor tandheelkundige zorg van de Nza.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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Overzicht verstrekkingen mondzorg

Code* Verstrekking Machtiging 
aanvragen

Toelichting

P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak JA Voor elke justitiabele kan, indien nodig, 1 prothese per 5 kalenderjaren 
worden aangevraagd. Indien sprake is van een immediaatprothese, dan 
mag deze na 1 kalenderjaar, indien nodig en voldoende onderbouwd, 
worden aangevraagd.

P040 Individuele afdruk bij volledig kunstgebit JA

P043 Frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting JA Alleen bij volledige onder- en bovenprothese samen, als tweede bepaling 
nodig is. (onderbouwing vereist)

P044 Zeer ernstig geslonken kaak, per kaak JA

P045 Immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element JA

P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak NEE

P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk NEE

P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk NEE

P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak NEE

P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met 
afdruk, per kaak

NEE

P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk NEE

R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties NEE

R75 Opnieuw vastzetten plakbrug NEE

V80 Wortelkanaalstift NEE  
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer, compomeer NEE

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer, compomeer NEE

V83 Drievlaksvulling glasionomeer, compomeer NEE

V84 Meervlaksvulling glasionomeer, compomeer NEE

V91 Eenvlaksvulling composiet NEE

V92 Tweevlaksvulling composiet NEE

V93 Drievlaksvulling composiet NEE

V94 Meervlaksvulling composiet NEE

X10 Kleine röntgenfoto NEE

* De C-codes en P-codes zijn aangepast in lijn met wijzigingen in de regelgeving voor tandheelkundige zorg van de Nza.

Verstrekkingenpakket DJI 2022
In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medische zorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, hulpmiddelen, kraamzorg en mondzorg).
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4 Machtigingen en declaratieprocedure DJI

Algemeen
Voor alle verstrekkingen geldt dat nauwkeurig in 
het medisch dossier vastgelegd moet worden dat 
de justitiabele aan alle gestelde criteria voldoet. 
Voor sommigen verstrekkingen is daarnaast een 
machtiging vereist.

Machtigingsprocedure

Voor bepaalde verstrekkingen benoemd in het 
vademecum, is een machtiging van de medisch/
tandheelkundig adviseur vereist om de kosten 
te kunnen declareren. In het overzicht van de 
verstrekkingen is aangegeven of een machtiging 
nodig is. Als een verstrekking niet in het overzicht 
staat vermeld, kan vergoeding daarvan uit het 
centrale DJI-budget wel mogelijk zijn. Hiervoor kan 
advies gevraagd worden aan de afdeling beleid 
& zorgsupport. Een machtiging van de medisch/
tandheelkundig adviseur kan dan nodig zijn om de 
kosten te kunnen declareren.

Machtigingen dienen door de (tand)arts via zorgmail 
te worden aangevraagd door gebruik te maken van 
de digitale machtigingsformulieren. Bij aanvragen 
voor fysiotherapie en brillen dienen ook standaard 
machtigingsbijlagen te worden meegestuurd. De 
machtigingsformulieren en de machtigingsbijlagen 
zijn te vinden op het intranet van DJI en de 
website forensische zorg. Zie voor adresgegevens 
blad zijde 23. 

Machtigingsaanvragen dienen altijd correct en 
volledig te worden ingevuld:
• Onvolledige machtigingsaanvragen kunnen niet 

worden beoordeeld en worden daarom niet in 
behandeling genomen.

• Machtigingsformulieren worden opgenomen in 
het Elektronisch patiëntendossier (Microhis, TIS).

• Een machtigingsaanvraag voor aanvullende 
behandelingen fysiotherapie kan alleen worden 
beoordeeld als de standaard machtigingsbijlage is 
ingevuld en meegestuurd met de machtiging en 
het door de justitieel geneeskundige geaccordeerd 
behandelplan is opgenomen in het medisch 
dossier (Microhis), inclusief de vermelding van het 
aantal gewenste of nog te verwachten 
behandelingen.

• De medische machtigingsaanvragen worden 
binnen 5 werkdagen beoordeeld door een medisch 
adviseur en teruggezonden aan de medische 
dienst van de inrichting. Op het machtigings-
formulier wordt de geldigheidsduur van de 
machtiging aangegeven.

• Mondzorg machtigingsaanvragen worden binnen 
een termijn van 10 werkdagen, na ontvangst bij de 
afdeling beleid en zorgsupport, beoordeeld door 
een tandheelkundig adviseur.

• De geldigheid van een machtiging vervalt op de 
door de adviseur aangegeven datum of, indien 
geen vervaldatum is aangegeven, 1 jaar na 
verstrekking en/of als een justitiabele in vrijheid 
gesteld wordt dan wel de zorgverzekering wordt 
opgestart.
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Medische en tandheelkundig dossiers op orde
Voor de beoordeling van machtigingsaanvragen 
en voor de afhandeling van declaraties is een 
goede dossiervoering van groot belang. Op grond 
van de WGBO is het verplicht om medische en of 
tandheelkundig dossiers aan te maken en bij te 
houden, ook binnen DJI. Voor de registratie volgt 
DJI de veld- en beroepsnormen voor registratie 
en dossiervoering die binnen het betreffende 
zorgdomein gelden. De dossiervoering voor de 
huisartsenzorg is gebaseerd op de ADEPD-richtlijn 
(ADEPD: Adequate Dossiervorming Elektronisch 
Patiënten Dossier) en de daarvan afgeleide 
Handleiding dossiervoering huisartsenzorg. Voor 
tandartsen is de dossierplicht nader uitgewerkt 
in het DJI registratiekader mondzorg voor 
dossiervoering. 

Declaratieprocedure

Per 1 januari 2022 verzorgt het Specialistisch Inkoop 
Centrum (SIC) van DJI de volledige afhandeling van 
alle facturen die worden ingediend op grond van het 
verstrekkingenpakket in dit vademecum. De 
gecontracteerde zorgaanbieders zijn door het SIC 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

De declaratieprocedure van het SIC is uitgewerkt 
in twee declaratieprotocollen, één voor rijks-
inrichtingen en één voor particuliere inrichtingen. 
In deze documenten wordt de declaratieprocedure 
per zorgsoort beschreven. Tevens staan hierin 
de eventuele maximumtarieven beschreven. 

De documenten zijn te vinden op het intranet van 
DJI en op de website forensische zorg, onder de 
titels:
• ‘Declaratieprotocol Gezondheidszorg Justitiabelen 

– Rijksinrichtingen’.
• ‘Declaratieprotocol Gezondheidszorg Justitiabelen 

– Particuliere inrichtingen’.

Adresgegevens afdeling Beleid en zorgsupport Adresgegevens SIC DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen,  
afdeling beleid en zorgsupport
Postbus 13369
3507 LJ Utrecht

info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl

Aanvraag medische machtigingen naar IMA:
nifpgzindividuelemedischeadvisering@zorgmail.nl
08807-10181/10182 (medisch)

Aanvraag mondzorgmachtigingen naar Mondzorg:
nifpgzklachtenenmachtigingenta@zorgmail.nl
08807-10171 (mondzorg)

Specialistisch Inkoop Centrum DJI
Team afhandeling Zorgfacturen

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

facturenSIC@dji.minjus.nl
088 07 25170

Adresgegevens intranet DJI

http://nifp-intra.minvenj.nl/vademecum

Adresgegevens website Forensische Zorg

https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-
financiering/inkoop-forensische-zorg/financiering-
forensische-zorg

@

Voor meer informatie klik hier

mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
mailto:nifpgzindividuelemedischeadvisering%40zorgmail.nl?subject=
mailto:nifpgzklachtenenmachtigingenta%40zorgmail.nl?subject=
mailto:facturenSIC%40dji.minjus.nl?subject=
http://nifp-intra.minvenj.nl/vademecum
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/financiering-forensische-zorg
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/financiering-forensische-zorg
https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/financiering-forensische-zorg
mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
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BIJLAGE

Afbakening zorgplicht DJI en verzekeringsplicht van de justitiabele: 
GW en VB
NB: voor alle justitiabelen in vreemdelingenbewaring die verblijven in een justitiële inrichting,  zijn de bepalingen uit dit vademecum van kracht.

Opschorten 
zorg-
verzekering

Opmerkingen

In verzekering in politiecel door OvJ NEE Voor uitzonderingen zie de volgende situaties (a-h)

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
a.  Verdachten die krachtens een rechterlijk 

bevel in voorlopige hechtenis zijn gesteld, 
de zogenaamde preventief gehechten.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
b.  Op grond van de vreemdelingenwet in 

bewaring gestelde vreemdelingen (bij deze 
categorie is geen sprake van opschorting 
van de zorgverzekering, maar de medische 
kosten komen wel ten laste van DJI).

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
c.  Gedetineerden die na onttrekking aan 

detentie zijn aangehouden.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
d.  Veroordeelden met een principale 

vrijheidsstraf.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
e.  Veroordeelden met een vervangende 

hechtenisstraf.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
f.  Ontvluchte patiënten uit een FPC.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):
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Opschorten 
zorg-
verzekering

Opmerkingen

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
g.  (jeugdige) Veroordeelden tot een 

detentiestraf.

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

In verzekering in politiecel door OvJ,  
indien het gaat om:
h.  Ontvluchte strafrechtelijke pupillen, 

waaronder pupillen met de maatregel 
Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen (PIJ).

JA zie ook circulaire met kenmerk 5486505/07/DJI):

Voorlopige hechtenis volwassene JA

Schorsing voorlopige hechtenis NEE

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf JA

Strafonderbreking NEE

ISD-maatregel
• 1e fase
• 2e fase

JA
NEE

Penitentiair programma (Elektronisch 
Toezicht)

NEE

Voorwaardelijke invrijheidsstelling NEE

Kortdurend re-integratieverlof JA

Langdurende re-integratieverlof JA

Re-integratieverlof voor extramurale arbeid JA

Doorplaatsing vanuit een penitentiaire 
inrichting naar een verslavingskliniek en 
andere zorginstelling (artikel 43 lid 3 PBW)

NEE Justitie bekostigt alleen de zorg voor zover deze voortvloeit uit de strafrechtelijke titel.  
De overige kosten komen ten laste van de zorgverzekeraar.

Tijdelijke overplaatsing vanuit een penitentiaire 
inrichting naar een: FPA, FPK of TBS-inrichting  
(artikel 15 lid 5 PBW)

JA Uit het tarief voor FPA/FPK worden de kosten van geneesmiddelen betaald. De overige 
somatisch/medische kosten komen voor rekening van de zendende penitentiaire inrichting. 
Mondzorgkosten vallen onder de zorgplicht van DJI.

BIJLAGE
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Opschorten 
zorg-
verzekering

Opmerkingen

Vrijheidsontneming op grond van de 
Vreemdelingenwet door KMar, Nationale 
Politie of DT&V

N.V.T. 1.  Personen zonder rechtmatig verblijf aan wie een vrijheidsontnemende maatregel wordt 
opgelegd, beschikken in de regel niet over een zorgverzekering in Nederland.

2.  Indien de maatregel wordt opgelegd door een HOvJ van de Politie of KMar en de maatregel 
aanvangt in een cel van Politie of KMar, komen de medische kosten voor rekening van Politie 
of KMar. De ambtenaar belast met grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen 
moet zo spoedig mogelijk na inbewaringstelling een verzoek tot plaatsing indienen bij DJI. 
Na plaatsing in een justitiële inrichting komen de mediche kosten voor rekening van DJI.

BIJLAGE
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Afbakening zorgplicht DJI en verzekeringsplicht van de justitiabele:
Jeugd

Opschorten 
zorgverzekering

Opmerkingen

In verzekering in politiecel NEE Artikel 57 Sv
Artikel 58 Sv

Voorlopige hechtenis of  
jeugddetentie in politiecel

JA Artikel 12 Bjj
Artikel15 Bjj

Voorlopige hechtenis in inrichting JA Artikel 8 lid 1 sub a Bjj

Jeugddetentie in (niet-) justitiële 
inrichting

JA Artikel 12, lid 8 Bjj
Artikel 48, lid 3 Bjj 
Artikel 12, lid 5 Rjj

Personen met maatregel 
‘Plaatsing in een inrichting voor 
jeugdigen’ (PIJ)

JA Artikel 8 lid 1 sub e Bjj
Artikel 48, lid 3 Bjj

Onder toezichtgestelden: 
crisisplaatsing en verblijf in 
inrichting

JA Restcategorie: Alleen nog mogelijk in het kader van artikel 8, lid 1 sub f
Bjj en artikel 14 Bjj

Voogdijpupillen:
crisisplaatsing en verblijf in 
inrichting

JA Restcategorie: Alleen nog mogelijk in het kader van artikel 8, lid 1 sub f
Bjj en artikel 14 Bjj

Scholings- en trainingsprogramma 
(STP)

NEE Artikel 11 Rjj 

Incidenteel en planmatig verlof JA Artikel 32 Rjj
Artikel 33 Rjj 

BIJLAGE
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Afbakening zorgplicht DJI en verzekeringsplicht van de justitiabele:
ForZo

Strafrechtelijke titels Opschorten 
zorgverzekering

Bijzonderheden

1. Tbs met dwangverpleging (artikel 37a jo 37b WvSr) JA Ook tijdens de transmurale fase is het verstrek-
kingenpakket van DJI nog van toepassing.

2. Tbs met proefverlof (artikel 51 Bvt) NEE (*)

3. Bevel voorlopige verpleging (art. 509i WvSv) NEE (*)

4. Bevel aanhouding (art. 509h WvSv) NEE (*)

5.  Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van 
overheidswege (artikel 38 g WvSr)

NEE (*)

6. Tbs met voorwaarden (artikel 38a WvSr) NEE (*)

7. Voorwaardelijke veroordeling (artikel 14a WvSr) NEE (*)

8.  Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden 
(artikel 80 WvSv)

NEE (*)

12. Sepot met voorwaarden (artikel 167/ 244 WvSv) NEE (*)

13.  Strafbeschikking met aanwijzingen als bedoeld in 
artikel 257a, WvSv

NEE (*)

14.  Voorwaardelijke in vrijheidsstelling met  
bijzondere voorwaarden (artikel 15a WvSr)

NEE (*)

15.  Voorwaardelijke gratieverlening  
(artikel 13 Gratiewet jo. 558 WvSv)

NEE (*)

16.  Overbrenging naar een psychiatrisch ziekenhuis 
vanuit Gevangeniswezen (artikel 15 lid 5 Pbw)

JA

Uit het tarief voor de GGZ instelling worden de 
kosten van geneesmiddelen betaald. De overige 
somatische kosten komen voor rekening van de 
zendende penitentiaire inrichting. Mondzorgkosten 
vallen onder de zorgplicht van DJI.

BIJLAGE



30

Strafrechtelijke titels Opschorten 
zorgverzekering

Bijzonderheden

17.  Overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor  
hulpverlening (artikel 43 lid 3 Pbw)

NEE (*)

18.  Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
(artikel 38 m WvSr)

JA
NEE (*)

1e fase, binnen de muren: ja
2e fase, buiten de muren: nee

19.  Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 
met voorwaarden (artikel 38p WvSr)

NEE (*)

20. Penitentiair programma met zorg (artikel 5 Pm) NEE (*)

21.  Interne overplaatsing naar het penitentiair  
psychiatrisch centrum (PPC) in het gevangeniswezen  
(artikel. 15 Pbw)

JA

22.  Poliklinische verrichtingen door GGZ in het  
gevangeniswezen (artikel 42 Pbw)

JA

23.  Plaatsing t.b.v. pro-Justitia rapportage  
(artikel 196/ 317 WvSv)

JA
NEE (*)

in PBC: ja
in GGZ: nee

24.  Overplaatsing vanuit GW naar justitiële TBS-inrichting 
(artikel 13, eerste lid, jo. artikel 19 WvSr)

JA

(*) DJI bekostigt alleen de kosten van de zorg die 
voortvloeien uit de strafrechtelijke titel. De overige 
kosten komen ten laste van de zorgverzekeraar.

De zorg die voortvloeit uit de strafrechtelijke titel wordt 
bekostigd middels zorgprestaties, ZZP’s of extramurale 
parameters. Het gaat hierbij om de kosten van verblijf in 
de instelling, behandeling, begeleiding en dagbesteding. 
De kosten van geneesmiddelen die samenhangen met 
de intramurale behandeling zijn begrepen in het tarief. 
Geneesmiddelenkosten (die niet voortvloeien uit de 
strafrechtelijke titel) bij extramuraal gebruik/ambulante 
behandelingen vallen onder de zorgverzekeringswet en 
daardoor mogelijk onder het eigen risico van een patiënt. 
De overige kosten van somatische zorg komen ten laste 
van de zorgverzekeraar. Het jaarlijks eigen risico is hierbij 
voor de patiënt van toepassing.

Voor de afbakening tussen de zorgprestaties en de ZZP’s/
extramurale parameters in de forensische zorg geldt het 
volgende:

a. Voor zorg in het kader van de behandeling van de 
cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt het zorg-
prestatie model. Hieronder valt ook de behandeling 
aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke 
gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat 
deze zorg met behandeling geïndiceerd is. 

b. De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle 
doelgroepen bij de volgende zorgvormen:
• Ambulante begeleiding (extramurale parameters);
• Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s); 
• Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de 

zorg die is gericht op de behandeling van een 
gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische 
problematiek (ZZP’s).

BIJLAGE



Dit is een uitgave van:

Dienst Justitiële Inrichtingen
NIFP, afdeling beleid en zorgsupport
Postbus 13369 | 3507 LJ Utrecht

2022 | 22400339 @

Voor meer informatie klik hier

mailto:info.gezondheidszorg%40dji.minjus.nl?subject=
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