
 

 

 

 

 

Momenteel krijgen wij plaatsingsbesluiten binnen in verband met de conversie van de 

nieuwe zorgtrajectnummers. We zien dat we een plaatsingsbesluit hebben ontvangen 

over trajecten van 2021 waarvan sommige patiënten zelfs al zijn uitgeschreven. Wij dach-

ten dat dit te maken zou hebben met de doorlopende juridische titel, maar af en toe heeft 

dit ook betrekking op afgelopen titels. Ook voor de nieuwe aanmeldingen zien wij dat er 

geen zorgtrajectnummer is afgegeven. Wij hebben daarom wat zorgen over deze con-

structie.  

De zorgtrajectnummers zijn aangemaakt voor plaatsingen die in Q3 2021 nog niet waren beëindigd, 

dus waar op dat moment potentieel nog prestaties geleverd konden worden in 2022, ook rekening 

houdend met verlenging van de FZ-titel. Daarbij is ingecalculeerd dat sommige plaatsingen nog in 

2021 beëindigd zouden worden. Als er nog zorgtrajectnummers ontbreken voor plaatsingsbesluiten 

uit 2021, neem dan graag contact op met Teun Oosterbaan (t.oosterbaan@dji.minjus.nl).  

De exportdata van IFZO bevat geen zorgtrajectnummer, terwijl dit nu wel het belangrijk-

ste item wordt voor de registratie. Is het ook mogelijk dat de exportdata dan wordt aan-

gepast?  

Omdat de exportmogelijkheid niet voor alle zorgaanbieders beschikbaar is (en zal zijn) en deze optie 

minder goed beveiligd is dan het berichtenverkeer hebben we besloten om die export niet uit te 

breiden met het zorgtrajectnummer. 

De startdata staan niet altijd juist vermeld in de plaatsingsbesluitnummers. Hierdoor is 

het onduidelijk wat de juiste informatie is die in de plaatsingsbesluiten staat. Wat is er 

wel zeker uit het plaatsingsbesluit en wat is er nog niet zeker? 

Er zijn verschillende startdata in het plaatsingsbericht opgenomen die allemaal een eigen betekenis 

hebben. De startdata in het plaatsingsbericht gaan o.a. over de voorgenomen start ten tijde van de 

plaatsing. Wanneer de plaatsing al heeft plaatsgevonden zegt dat niets over de daadwerkelijke start. 

De daadwerkelijke start van de zorg staat niet in het plaatsingsbericht De startdatum van het zorg-

traject is gebaseerd op de dag dat de eerste indicatie in het zorgtraject is vastgesteld (zie factsheet 

zorgtrajectnummer). De opgenomen data zijn afkomstig uit Ifzo. Wanneer je vragen hebt over de 

inhoud van een plaatsingsbericht, neem daarover dan contact op met Teun Oosterbaan (t.ooster-

baan@dji.minjus.nl). 

Ik begrijp dat een zorgvraagtypering moet zijn gedaan 3 maanden na de start van een be-

handeling bij een FPA en 6 maanden na de start van een behandeling bij een FPC. Wat is 

dan de definitie van start behandeling? Is dat bij het eerste behandelcontact of is dat bij 

een intake contact? 

De startdatum van de behandeling. De intake hoeft niet altijd te leiden tot een plaatsing.  

 

 

 

 



 

 

  

 

Ik las in de nieuwsflits dat we informatie via een andere weg moeten gaan ophalen, deze 

informatie zou middels een brief zijn verstuurd. Ik vroeg me af of dat voor ons als aanbie-

der, die geen behandeling biedt, ook geld? We halen informatie nu op door middel van een 

mailverkeerd naar 3RO. Wij zijn alleen niet verbonden aan het zorgprestatiemodel, dus 

geldt dit dan ook voor ons? Of kunnen we gewoon via de gebruikelijke weg de informatie 

ophalen? 

Alle gecontracteerde aanbieders die deze brief niet gehad hebben en dat gemeld hebben bij DJI, 

krijgen hem alsnog. Indien aanbieders deze brief dus niet hebben ontvangen graag mailen naar ink-

oopforensischezorg@dji.minjus.nl.  

 

 

 

 


