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DJI hanteert als stelregel:

In dit vademecum beschrijft DJI welke medische verstrekkingen geboden worden en centraal betaald wordt
wanneer deze verstrekkingen noodzakelijk zijn. Voor sommige verstrekkingen is een machtiging vooraf
nodig. Voor verstrekkingen die niet in dit vademecum beschreven staan is er geen centrale vergoeding
mogelijk. Wanneer zo’n verstrekking wel wordt gegeven, dan 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. Hij/zij heeft daarmee dus ook een belangrijke rol in de kostenbeheersing en
legt verantwoording af aan het lokale lijnmanagement. Behandelingen die reeds buiten DJI zijn ingezet,
worden in principe gecontinueerd, tenzij een behandelaar van de inrichting anders beslist.

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

12

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.

Bijlagen
U treft de volgende bijlagen aan:
1. De afbakening zorgplicht DJI en
verzekeringsplicht van de justitiabele.
2. Een lijst van chronische aandoeningen
(‘lijst van Borst’, conform bijlage I van het
Besluit zorgverzekering).
3. Machtigingsformulier Gezondheidszorg.
4. Het begeleidingsformulier VGZ.

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

1

De justitieel geneeskundigen, psychiaters en tandartsen in de
inrichting. Iedere andere externe behandelaar overlegt voordat
een behandeling gestart wordt met de justitieel geneeskundige.

2

Strategisch kader bij de gezondheidszorgvisie DJI 2013.’
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Inleiding
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In wetgeving is vastgelegd dat een justitiabele recht heeft op gezondheidszorg. De Minister van Veiligheid
en Justitie is hiervoor verantwoordelijk en de directeur van de inrichting heeft de verplichting om hierin te
voorzien. Dit betekent niet dat een justitiabele recht heeft op alle verstrekkingen.
Vanaf het moment dat een persoon wordt ingesloten in een justitiële inrichting, komen de medische kosten
ten laste van DJI. De bestaande zorgverzekering van de justitiabele wordt gedurende de detentieperiode
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 Zorgverzekeringswet3, aangepast aan de specifieke situatie van het DJI-veld.
Afbakening verstrekkingenpakket
DJI biedt aan justitiabelen medisch noodzakelijke
zorg die kwalitatief gelijkwaardig is aan buiten
(conform de Kwaliteitswet).
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 basis
pakket van de Zorgverzekeringswet.
Dit betekent overigens niet dat het verstrekkingen
pakket van DJI volkomen gelijk is aan het basispakket
van de zorgverzekering. Een aantal medische
verstrekkingen is door DJI toegevoegd of
verwijderd uit het basispakket dat in de vrije
maatschappij geldt. De vrijheidsbenemende straf
of maatregel, die iemand ondergaat, geeft hiertoe
in sommige gevallen aanleiding.

DJI betaalt bijvoorbeeld bijna alle4 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.
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Zorgverzekeringswet, op 1 januari 2006 in werking getreden

De voorschrijver schrijft indien van toepassing generiek voor,
de apotheek levert het preferente middel van VGZ.
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Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI
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In sommige gevallen kiest DJI er ook voor om de
zorg anders te organiseren dan in het basispakket
is vastgelegd. Ook dat is uitgewerkt in dit
vademecum.
Aanpassingen ten opzichte van het basispakket zijn
gemotiveerd met het criterium: ‘de betreffende
medische verstrekking kan in redelijkheid uitstel
verdragen tot het einde van de detentie zonder
dat er gezondheidsschade optreedt’. Met andere
woorden: als het medisch verantwoord is om de
behandeling uit te stellen tot na detentie. Al in
gang gezette medische behandelingen worden
tijdens detentie in principe voortgezet, voor zover
dit niet uitgesteld kan worden of een goedkopere
oplossing mogelijk is.

Opschorting zorgverzekering
Voor de justitiabelen die onder de zorgplicht van
DJI5 vallen dient de zorgverzekering tijdens verblijf
in een justitiële inrichting te worden opgeschort.
De justitiabele geeft aan zijn zorgverzekeraar de
startdatum van detentie door.
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.

Zie voor de afbakening van de zorgplicht van DJI bijlage 1.

Aanvullende verzekering
De in de vorige alinea beschreven beleidslijn
geldt niet voor de aanvullende zorgverzekering.
Een aanvullende zorgverzekering is niet
verplicht, het is een vrijwillige private en
individueel samengestelde overeenkomst
met een zorgverzekeraar. Voor DJI is het niet
mogelijk de aanvullende zorg te leveren waar
men op grond van een eventuele aanvullende
zorgverzekering recht op heeft. Ook is het
nauwelijks mogelijk om bij schorsing, voorlopige
hechtenis of bij strafonderbreking de aanvullende
zorgverzekering buiten de inrichting te
benutten. Daarom is met de zorgverzekeraars
overeengekomen dat justitiabelen hun (eventuele)
aanvullende zorgverzekering tegelijk met hun
basiszorgverzekering tijdelijk kunnen opschorten
tot na detentie.

▲
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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 detentieperiode houdt de inschrijving bij een
zorgverzekeraar in stand. Zo blijft de justitiabele
aan de verzekeringsplicht voldoen. Na afloop
van de detentieperiode meldt de justitiabele zich
weer bij de eigen zorgverzekeraar aan om de
zorgverzekering te activeren.

▼
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In dit overzicht treft u alle verstrekkingen
(medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).
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Verstrekkingenpakket DJI 2016
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Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting
Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.

Geneeskundige zorg
Reguliere geneeskundige zorg, geboden door medisch
specialisten, inclusief de daarbij behorende onderzoeken. Dit
geldt ook voor zorg geleverd door specialisten verbonden aan een
ZBC (zelfstandig behandelcentrum). Hieronder vallen ook interne
verwijzingen in het ziekenhuis naar een psychiater.
Plastische chirurgie, uitsluitend:
• Indien detentie de aanwijsbare oorzaak vormt.
Plastische chirurgie, uitsluitend:
• Handchirurgie
• Indien het een interne verwijzing binnen het ziekenhuis
betreft.

Huisartsenzorg, psychiatrische zorg en eerstelijns psychologische zorg komen ten laste van
het inrichtingsbudget. Nota’s van deze hulpverleners lopen niet via VGZ.
NEE
Interne verwijzing naar een psychiater:
Op de nota dient duidelijk vermeld te zijn dat het om een interne verwijzing gaat.
JA

NEE

Transplantatie
NEE
Griepvaccinatie ten behoeve van medisch geïndiceerde
risicogroepen conform situatie buiten DJI.

Als er een indicatie voor plastische chirurgie door de justitieel geneeskundige wordt
verondersteld, dient er eerst een machtiging te worden aangevraagd. (bijlage 3)
Op de nota dient duidelijk vermeld te zijn dat het om handchirurgie gaat.
Op de nota dient duidelijk vermeld te zijn dat het om een interne verwijzing gaat.

Indien de justitiabele instemt met schorsing gedurende de periode van transplantatie en
revalidatie, zal er ruim voor een geplande transplantatie een aanvraag ingediend moeten
worden voor advies bij de medisch adviseur.

NEE

Ziekenvervoer

Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.
Voor spoedvervoer per ambulance (een A1 rit) is geen
artsenverklaring nodig.
Bij gepland ambulancevervoer is een artsenverklaring nodig (van
een arts verbonden aan de inrichting).

NEE

Bij indienen van de nota: vermelden spoedvervoer (A1-rit) of gepland vervoer (met
artsenverklaring).
Kosten Dienst Vervoer & Ondersteuning DV&O kunnen niet via VGZ gedeclareerd worden.

Ziekenhuisverblijf

Geldt voor geheel DJI; geen sectorspecifieke verschillen.
Alle kosten van verblijf in een burgerziekenhuis (of ZBC, zelfstandig
behandelcentrum) komen ten laste van DJI en kunnen via VGZ
gedeclareerd worden.

Zorg met ziekenhuisindicatie: altijd naar (dichtstbijzijnde) burgerziekenhuis 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 burgerziekenhuis naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg.
Een ZBC (zelfstandig behandelcentrum) is niet hetzelfde als een privékliniek. Aan een ZBC
zijn altijd meerdere erkende specialisten verbonden.
Beveiligingskosten (en overige kosten zoals onder andere TV) in een burgerziekenhuis
komen ten laste van het inrichtingsbudget en kunnen niet via VGZ worden gedeclareerd.

INHOUD
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Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting

Hulpmiddelen
Uitwendige hulpmiddelen ter vervanging van anatomische
eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of
bedekking daarvan (prothesen, inclusief pruiken op grond van een
medische aandoening).
Uitwendig 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.
Orthopedisch schoeisel: 2 paar per kalenderjaar en uitsluitend op
voorschrift van orthopedisch chirurg of revalidatiearts. Ook voor
eventuele aangepaste werkschoenen geldt de regel 2 paar per
kalenderjaar.
Uitwendige hulpmiddelen ter correctie van stoornissen van
de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog
verwante structuren (onder andere loepen, tactiele leesapparatuur
et cetera) Oogprothesen en onderhoud. Scleralenzen

NEE

Nota komt ten laste van DJI en kan via VGZ worden gedeclareerd mits de prothese gemaakt
en geleverd wordt door een leverancier met SEMH (Stichting Erkenningsregeling Medische
Hulpmiddelen) certificering.
Een voorschrift van de specialist en een bewijs van certificering van de leverancier dient
meegestuurd te worden. Voor pruiken geldt een maximum van € 350,-

NEE

Nota komt ten laste van DJI en kan via VGZ worden gedeclareerd mits de orthese (braces)
gemaakt en geleverd wordt door een leverancier met SEMH (Stichting Erkenningsregeling
Medische Hulpmiddelen) certificering. Een bewijs van certificering van de leverancier dient
meegestuurd te worden.
Voorschrift specialist meesturen naar VGZ; zonder voorschrift wordt nota niet voldaan.

NEE

Voorschrift specialist meesturen naar VGZ; zonder voorschrift wordt de nota niet voldaan.
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. Bij de aanschaf van een oogprothese
of scleralenzen dient een voorschrift van de behandelend specialist aanwezig te zijn.

▲

INHOUD
▼
8
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In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting

Hulpmiddelen (vervolg)

Brillen (inclusief niet standaard leesbrillen):

Indien een justitiabele klachten heeft met zien dan wordt de toegeleidingskaart
oogklachten gevolgd en wordt de visus gemeten door de medische dienst (met de
Snellen- of Landoltkaart).

1 bril per 2 kalenderjaar voor elke justitiabele als visus zonder correctie
of met eigen bril < 0,5 op de kaart van Snellen/Landolt is.

Er is geen brilverstrekking aan de orde als:
• er zonder correctie een visus met beide ogen (ODS) gemeten wordt van > 0,5.

Gezichtshulpmiddelen

Alleen bij afwijkingen > -1 of > +1 ten opzichte van de oude sterkte
komt de justitiabele in aanmerking voor een nieuwe bril of als bril
dusdanig beschadigd is dat deze niet meer te repareren is.

NEE,
tenzij er sprake is
van een nieuwe
bril binnen
2 kalenderjaren
na verstrekking
of reparatie van
een bril binnen
2 kalenderjaren na
verstrekking

Er is wel een brilverstrekking aan de orde bij een visus met beide ogen (ODS)
< (of gelijk) 0,5, zonder oogklachten of andere afwijkingen als:
• er geen bril is.
• deze visusbeperking met eigen, bestaande bril op wordt gemeten.
Een niet standaard leesbril is:
• een leesbril met verschil in sterkte links/rechts
• hogere sterkte dan 3 dioptrieën
• leesbril met cilinder
Voor een bril geldt een maximum van
voor de oogmeting € 22,50
voor het montuur € 60,voor de glazen
€ 100,- per glas
De glazen dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn, van kunststof, zonder bewerkingen
zoals ontspiegeling en van standaard dikte (beperkingen gelden voor zowel enkelvoudig
als dubbelfocus).

Standaard leesbrillen.

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

Nvt

Een justitiabele die contactlenzen draagt kan deze laten vervangen. De justitiabele dient
zijn lenzenvoorschrift van vòòr detentie te overleggen 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.

NEE

Hoorapparaat en toebehoren (inclusief batterijen) geleverd door een Star geregistreerd
audicien met keurmerk “De Audicien”.
Gehoorverlies moet meer zijn dan 35dB. Een recente test verricht door een audiologisch
centrum en beoordeling KNO arts moet meegestuurd worden.

Contactlenzen (deels mogelijk via VGZ).

Gehoorhulpmiddelen (aanschaf en onderhoud (inclusief reparatie)
hoortoestellen): Vervanging BAHA hoortoestellen indien uitstel tot
na detentie niet mogelijk is.

▲
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In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Hulpmiddelen ter bevordering van de mobiliteit van justitiabelen.

NEE
wel offerte vereist en
goedkeuring sector

Toelichting
Hulpmiddelen voor permanent gebruik (rolstoelen, scootmobiel, hooglaag bed etc.):
offertes voor bedragen boven € 1000,- moeten worden ingediend bij de sector. De
sector geeft akkoord voor aanschaf/huur/bruikleen (eventueel na advies van de afdeling
Gezondheidszorg). Nota kan met toestemming van de sector bij VGZ ingediend worden.
Zie richtlijn op internet: http://www.forensischezorg.nl/hoe-werkt-het/forensische-zorgin-de-praktijk/zorginkoop-en-financiering/veelgestelde-vragen
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.

Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen onder andere
steunzolen (inlays), allergeenvrije schoenen en verbandschoenen.
NEE

Nota voor steunzolen (ter vervanging van bestaande steunzolen) op voorschrift van de
inrichtingsarts komt ten laste van DJI en kan via VGZ worden gedeclareerd.
Nieuwe steunzolen (op voorschrift van de inrichtingsarts), inclusief viscoheels, worden
alleen verstrekt aan justitiabelen die minimaal 4 maanden in detentie zitten met een
maximum van 1 paar per kalenderjaar.
Allergeenvrije schoenen: Op voorschrift dermatoloog (origineel van het voorschrift meesturen
naar VGZ, voor vervolgaanvragen kan kopie van gescand origineel gestuurd worden).

Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk
opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het
ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van
deze hulpmiddelen worden toegediend (onder andere zuurstof met
toebehoren, CPAP, longvibrators, canules en snurkbeugel).

NEE

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

NEE

Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm- hand- en
vingerfunctie bijv. robotarm
Pessaria en spiraaltjes.

Geen maximum bedrag.

NEE
NEE

Maximumbedrag € 5000,- per hulpmiddel.
Condooms worden op kosten van de inrichting verstrekt en kunnen niet worden
gedeclareerd via VGZ.

▲

Max. vergoedingen:
NEE

Onderste extremiteit

€ 120,- per kalenderjaar

Bovenste extremiteit

€ 275,- per kalenderjaar

Klasse 4 kousen bij lymfoedeem

€ 350,- per kalenderjaar

Op nota vermelden of het de onderste cq. bovenste extremiteit betreft.
Hulpmiddelen bij diabetes (inclusief injectiepennen en toebehoren)

NEE

Geldt niet voor FPC’s, daar vallen de materialen binnen het budget van de FPC.

Verbandmiddelen (aandoeningen waarbij langdurige behandeling
met deze middelen is aangewezen).

NEE

Dit geldt niet voor gebruikelijk verbandtrommelmateriaal. Dit komt ten laste van
het inrichtingsbudget.

INHOUD

Uitwendige hulpmiddelen bij functieverlies van aderen of
lymfevaten. (Elastische therapeutische kousen bij oedeem en bij de
behandeling van trombose.

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

▼
10

Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting
De regels gelden voor verblijf in rijksinrichtingen GW, JJI, DBV en in particuliere jeugdinrichtingen. In
de FPC’s en inkoopplekken in particuliere instellingen wordt medicatie betaald vanuit het budget van
de instelling, wat inhoudt dat de medicatie zit versleuteld in het dagtarief van de kliniek.

Geneesmiddelen en
zelfzorgmedicatie
Alle voorgeschreven medicatie, komt ten laste van DJI.
Zelfzorgmedicatie (zie definitie in de rechterkolom) komt ook ten
laste van DJI wanneer de arts deze medicatie noodzakelijk acht. 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:
• De voorschrijvend arts bepaalt de noodzaak om een geneesmiddel voor te schrijven.
• 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.
NEE
tenzij het een
uitzondering
betreft, zie kolom
‘Toelichting

• 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.
• Zelfzorgmedicatie wordt door de arts op recept voorgeschreven en niet beschikbaar
gesteld via de winkel. Dit zorgt voor een betere medicatiebewaking en distributie.
N.B. Dit geldt niet voor algemene drogisterijartikelen, zoals tandpasta, maandverband en
contactlenzenvloeistoffen. Die komen niet ten laste van DJI en kunnen voor eigen rekening
door de justitiabele zelf aangeschaft worden.
Vanaf 1 juli 2012 volgt DJI in alle inrichtingen en klinieken die vallen onder het contract met
Alliance/Alphega NL het geneesmiddelenbeleid van VGZ. De apothekers worden hier apart
over geïnformeerd. Voor geneesmiddelen die door meer fabrikanten in de handel worden
gebracht, kan er sprake zijn van voorkeursfabrikanten.

Medische diëten inclusief drinkvoeding

▲

INHOUD

Conform de overeenkomst met de leverancier van voeding, worden medische diëten
inclusief drinkvoeding via Leonardo besteld bij Sodexo (zie ook circulaire
d.d. 24 september 2015).
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Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting

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

In de vrije maatschappij wordt een totaalpakket vergoed. Omdat de bevalling plaats vindt
in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg, gelden bedragen voor consulten.

NEE

• Voorrijkosten:
• geplande controles
• bij ongepland bezoek

niet gerekend.
€ 60,-

• Consulten gepland:
• intake
• vervolg

€ 110,€ 80,-

• Spoedconsulten/buiten de planning

€ 50,-

• Telefonisch consult

€ 27,50

• Twee dimensionale ECHO:

€ 50,(maximaal 3 x)

• 20 weken ECHO
Screening bij een vrouw boven de 36 jaar kan zonder
meer in aanmerking komen voor een nekplooimeting en
bloedonderzoek.
Onder de 36 jaar dient er een medische indicatie cq.
aanwijzing te zijn (bijv. syndr. Van Down in de familie).
Zwangerschapsonderbreking voor de 24e week

€ 175,-

NEE

▲
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Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting

Paramedische zorg
Logopedie

NEE

Paramedische therapie (fysiotherapie), oefentherapie (cesar/
mensendieck) en manueel therapie) bij aandoeningen die vermeld
zijn op bijlage 2

Op voorschrift medisch specialist (origineel van het voorschrift meesturen naar VGZ, voor
vervolgaanvragen kan kopie van gescand origineel gestuurd worden).
Voor behandelingen die vallen binnen de lijst van chronische aandoeningen (bijlage 2) zoals
deze buiten detentie wordt gebruikt is geen machtiging noodzakelijk en kan indien medisch
noodzakelijk onbeperkt fysiotherapie worden verleend.
Voor speciale vormen van fysiotherapie (bijvoorbeeld hand- of bekkenbodemfysiotherapie)
en ergotherapie is geen machtiging noodzakelijk, mits op voorschrift van een medisch
specialist. Dit voorschrift dient meegestuurd te worden naar VGZ.

NEE

Craniosacraal therapie, osteopathie, chiropractie, haptotherapie etc. vallen niet binnen het
vademecum. Hiervoor kan dus ook geen machtiging worden aangevraagd.
Vergoeding per behandeling:
• fysiotherapeut/oefentherapeut

€ 35,-

• manueel therapeut

€ 40,-

Dit is het tarief inclusief instellingstoeslag.
Paramedische therapie (fysiotherapie), oefentherapie (Cesar/
Mensendieck) en manueel therapie) bij aandoeningen die niet
vermeld zijn op bijlage 2.

JA,
vanaf behandeling 21.
Het aantal behandelingen waarmee gestart
wordt, wordt bepaald
door de medische
noodzaak en kan dus
minder zijn dan 21.

Ketenzorg voor diabetes (alle vormen).

Alleen nota’s van genoemde therapievormen komen ten laste van DJI en kunnen ingediend
worden bij VGZ. Vanaf de 21e behandeling is een van tevoren afgegeven machtiging
noodzakelijk.
Noteer in het medisch dossier de datum van elke behandeling.

Vergoeding per kalenderjaar
€ 60,-

• 1 consult diëtiste

€ 60,-

• 1 consult podologe
of pedicure met diabetesaantekening

€ 30,-

• 1 consult podotherapeute
op verwijzing justitieel geneeskundige

€ 60,-

NB De verwijzing van de inrichtingsarts, waaruit blijkt dat betrokkene diabetes patiënt is, meesturen met
de nota naar VGZ. Detentieduur is voor deze eenmalige consulten niet van belang.

▲
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NEE

• 1 consult optometrist 		

▼
13

Verstrekkingenpakket DJI 2016

In dit overzicht treft u alle verstrekkingen (medisch, paramedisch, geneesmiddelen, hulpmiddelen en mondzorg).

Zorgsoort

Verstrekkingen

Machtiging
aanvragen

Toelichting

Paramedische zorg
(vervolg)
Vervolg dieetadvisering voor justitiabelen met diabetes (alle
vormen) en dieetadvisering bij een BMI > 35 of bij een BMI <18,5 òf
na verwijzing door een specialist.

Vergoeding

NEE

• Eenmalig advies

€ 60,- (niet voor diabetes, zit
binnen ketenzorg)

• Vervolgconsult

€ 30,-

NB: De verwijzing inrichtingsarts, waaruit blijkt dat betrokkene diabetes patiënt is, een BMI > 35 heeft
of de verwijzing van de specialist, meesturen met de nota naar VGZ.
De justitiabele moet bij vervolgconsult minimaal 4 maanden in detentie zitten en krijgt een maximum
van 6 behandelingen per kalenderjaar.
Vervolg voetzorg voor justitiabelen met diabetes (alle vormen),
voor justitiabelen met overig perifeer vaatlijden en/of sensibele
stoornissen en voor justitiabelen bij wie zelfzorg van de voeten om
medische redenen niet mogelijk is.

Vergoeding
• Eenmalig advies en vervolgconsulten € 30,NEE

NB: De verwijzing huisarts, waaruit blijkt dat betrokkene diabetes patiënt is, perifeer vaatlijden en/of
sensibele stoornissen heeft, meesturen met de nota naar VGZ.
De justitiabele moet minimaal 4 maanden in detentie zitten en krijgt een maximum van 6
behandelingen per kalenderjaar.

Voetzorg door podotherapie na verwijzing orthopedie.
NEE

De verwijzing van de specialist (= orthopeed) meesturen met de nota naar VGZ (origineel
van het voorschrift meesturen naar VGZ, voor vervolgaanvragen kan kopie van gescand
origineel gestuurd worden).

JA

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.
Thuiszorg moet vaak snel en op korte termijn geregeld worden.
Een machtiging mag bij uitzondering per e-mail ingediend worden, waarop een tijdelijk
besluit wordt verstrekt. Het originele machtigingsformulier dient altijd meegestuurd te
worden naar VGZ.

Kosten van thuiszorg

▲
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Mondzorg

MONDZORG
Het verlenen van alle mondzorg is gebaseerd op:
uitvoering met eenvoudige en doelmatige middelen op indicatie van de
inrichtingstandarts. De hulp is 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 met
een onderhouden dentitie.
c) het verlenen van hulp aan niet gemotiveerde patiënten met
een niet onderhouden dentitie.
Tandheelkundige behandelingen buiten het verstrekkingenpakket
van DJI:
indien tandarts heeft geïndiceerd dat deze medisch/
tandheelkundig noodzakelijk zijn en niet verantwoord uitgesteld
kunnen worden, dan moet een machtiging voorzien van een
volledige onderbouwing worden aangevraagd bij de afdeling
gezondheidszorg.
Machtigingen prothetiek:
1.

2.

Het niet hebben van een volledige of partiële gebitsprothese
bij binnenkomst is geen reden om zonder meer een
gebitsprothese te vervaardigen. Indien er medische/
tandheelkundige redenen zijn, kan er een partiële of een
volledige kunstharsprothese vervaardigd worden. 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 niet tot het verstrekkingenpakket van DJI.

Machtigingen orthodontie kunnen indien zij buiten al zijn gestart
onder de volgende voorwaarden voortgezet worden:
1. De mondhygiëne moet optimaal zijn.
2. De patiënt is zijn periodieke afspraken buiten bij de
orthodontist nagekomen.
3. De patiënt is voldoende gemotiveerd om de behandeling
voort te zetten.
4. Voorwaarden 1, 2 en 3 dienen in het patiëntendossier vermeld
te zijn.
5. Zodra de justitiabele in vrijheidstelling gaat vallen de kosten
van de behandeling niet meer onder de verantwoordelijkheid
van DJI.
6. 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.
Machtigingen parodontologische behandelingen DPSI score
3 en 4 kunnen indien zij buiten al zijn gestart onder de volgende
voorwaarden voortgezet worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mondzorg niveau 1 = kort verblijf.
Volwassenen = korter dan 12 maanden
De tandarts indiceert behandeling in het licht van acute
pijnbestrijding die niet verantwoord uitgesteld kan worden tot na
detentie.
Jeugd = tot 6 maanden
De tandarts kan behandelingen uitvoeren, gericht op acute
pijnbestrijding die niet verantwoord uitgesteld kunnen worden tot
na detentie.
Mondzorg niveau 2 = lang verblijf.
Volwassenen = langer dan 12 maanden met een resterende
straftijd van 6 maanden
Mondzorg, gericht op het voorkomen van pijnklachten én gericht
op eenvoudig functioneel herstel, welke niet verantwoord
uitgesteld kan worden tot na de periode van detentie.
Jeugd = met een verblijfsduur vanaf 6 maanden of langer
Er kan mondzorg worden verleend gericht op preventie en
functioneel herstel.

▲
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De patiënt volgt de poetsinstructie voldoende op.
De patiënt is zijn periodieke afspraken buiten bij de
parodontoloog nagekomen.
Indien van toepassing dient de patiënt te stoppen met roken.
De patiënt is voldoende gemotiveerd om de behandeling
voort te zetten.
Voorwaarden 1,2,3 en 4 dienen in het patiëntendossier
vermeld te zijn.
Een kostenbegroting van de voortzetting van de behandeling
dient in het dossier vermeld te zijn.
Zodra de justitiabele in vrijheidstelling gaat vallen de kosten
van de behandeling niet meer onder de verantwoordelijkheid
van DJI.

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

▼
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Overzicht verstrekkingen mondzorg

Overzicht verstrekkingen mondzorg
Verstrekking

Machtiging
aanvragen

Toelichting

C11

Periodieke controle

NEE

C13

Probleemgericht consult

NEE

C22

Schriftelijke medische anamnese

NEE

C29

Studiemodellen tbv behandelplan

JA

C80

Mondzorg aan huis

NEE

C85

Weekendbehandeling

NEE

C86

Avondbehandeling

NEE

X10

Kleine röntgenfoto

NEE

M20

Fluoridebehandeling, methode II

NEE

Alleen voor jeugd

M03

Gebitsreiniging , per 5 minuten

JA

>4x M03

V80

Parapulpaire stift

NEE

V11

Eénvlaksvulling

NEE

V12

Tweevlaksvulling

NEE

V13

Drievlaksvulling

NEE

V14

Kroon plastisch materiaal

NEE

V20

Etsen ten behoeve van composietvulling

NEE

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

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling elk volgend kanaal

NEE

R31

Opbouw plastisch materiaal

JA

R74

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

NEE

R75

Opnieuw vastzetten plakbrug

NEE

▲
Voor mee
informati r
e
klik hier
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Overzicht verstrekkingen mondzorg

Overzicht verstrekkingen mondzorg
Verstrekking

Machtiging
aanvragen

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

P10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

JA

P15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

JA

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

JA

P21

Volledig kunstgebit bovenkaak

JA

P25

Volledig kunstgebit onderkaak

JA

P30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

JA

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

JA

P14

Individuele afdruk met randopbouw

JA

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

JA

P01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder
randopbouw

NEE

P02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met
randopbouw

NEE

P07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

NEE

P08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

NEE

P78

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

NEE

P79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of
anker inclusief afdruk

NEE

A10

Geleidings- en/of infiltratie verdoving

Toelichting

Alleen bij volledige onder- en bovenprothese samen, als
tweede bepaling nodig is. (onderbouwing vereist)

▲
Niet declarabel voor tandarts. Injectiespuit, naalden en
vloeistof voor rekening van de inrichting

INHOUD

Code

▼
17

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
Verstrekkingen waarvoor een machtiging
vereist is.
In dit vademecum is voor bepaalde verstrekkingen
een machtiging van de afdeling gezondheidszorg (GZ)
vereist. De schriftelijke machtiging van de medisch/
tandheelkundig adviseur is noodzakelijk om de
kosten te kunnen declareren via VGZ.
De machtiging dient schriftelijk te worden
aangevraagd door de arts/tandarts van de
inrichting. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt
van de machtigingsformulieren in bijlage 3.
Het machtigingsformulier is ook op het intranet
van DJI te vinden.

Machtigingsaanvragen dienen altijd correct en
volledig te worden ingevuld:
• Onvolledige machtigingsaanvragen kunnen niet
worden beoordeeld en worden daarom niet in
behandeling genomen.
• Een machtigingsaanvraag voor aanvullende
behandelingen fysiotherapie kan alleen worden
beoordeeld als het door de inrichtingsarts
geaccordeerd behandelplan is opgenomen in het
medisch dossier (Microhis / Duwar), 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 arts/
medische dienst van de inrichting.
Tandheelkundige machtigingsaanvragen worden
binnen een termijn van 10 werkdagen beoordeeld door een tandheelkundig adviseur.
• Op het machtigingsformulier wordt de geldigheidsduur van de machtiging aangegeven
(bijvoorbeeld een ½ of 1 jaar geldig vanaf de
aangegeven datum).

Declaratieprocedure
Medische kosten
Nota zonder machtiging
• De inrichting (hoofd zorg/medische dienst)
plaatst een prestatieverklaring (door middel van
een handtekening) en verzendt de originele nota
met het begeleidingsformulier VGZ (zie bijlage 4)
naar VGZ. Aanvullende documenten zoals
aangegeven in hoofdstuk 3 worden ook
meegestuurd.
Nota met machtiging
• De inrichting (hoofd zorg/medische dienst) plaatst
een prestatieverklaring (door middel van een
handtekening) en verzendt de originele nota met
het origineel van de toegekende machtiging én
het begeleidingsformulier (zie bijlage 4) naar VGZ.

Kosten mondzorg
Tandartsen die binnen de inrichtingen
mondzorg verrichten declareren door middel
van een excelbestand. De actuele versie van het
excelbestand kan worden gedownload van intranet.

▲
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Machtigingen en declaratieprocedure DJI
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De procedure is als volgt: de tandarts voert de
gegevens in, het hoofd zorg controleert de declaratie
en geeft een prestatieverklaring door middel van
een handtekening. Het hoofd zorg controleert en
registreert daarbij het aantal gewerkte uren van
de tandarts. De uitdraai van het excelbestand
gaat samen met de originele technieknota’s en de
afgegeven machtigingen naar VGZ.
VGZ draagt zorg voor de betaling aan de
zorgverlener en rapporteert aan de inrichting over
de afhandeling van de nota’s.

Adresgegevens VGZ

Adresgegevens afdeling Gezondheidszorg

Zorgverzekeraar VGZ
t.a.v. Special Accounts
Postbus 25072
5600 rs Eindhoven

Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling gezondheidszorg
Postbus 13369
3507 lj Utrecht
info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl

040-297 53 97

Mondzorgmachtigingen naar Mondzorg:
info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl
08807-10171 (tandheelkunde)

Rijksinrichtingen DJI en enkele particuliere
jeugdinrichtingen
Alle medicatie en farmaceutische zorg
wordt geleverd door een landelijke
apotheekorganisatie waarmee DJI door middel
van een Europese aanbestedingsprocedure
een contract heeft afgesloten. Het huidige
contract loopt van 1 juli 2012-1 juli 2018 met
verlengingsmogelijkheden tot 2020.
• GW (inclusief het Pieter Baan Centrum en de
PPC’s, VB) en JJI: maandelijks stuurt de zorgverlener (apotheker) een maandstatus naar de
inrichting. Het hoofd zorg accordeert deze
maandstatus binnen 2 weken door middel van
het plaatsen van een handtekening (prestatieverklaring). Deze getekende maandstatus wordt
teruggestuurd naar de zorgverlener. De zorgverlener stuurt vervolgens een factuur en een kopie
van de geaccordeerde maandstatus naar VGZ.
Op de factuur worden uitsluitend medicatie (AIP
minus de van toepassing zijnde korting (clawback)), CEV-tarief, tarief losse medicatie,
mutatietarief, tarief spoedmedicatie, tarief
vloeibare methadon, uurtarief apotheker en
uurtarief apothekersassistent (voor werkzaamheden die niet standaard onder de dienstverlening vallen) in rekening gebracht. De tarieven zijn
vastgelegd in het contract tussen DJI en
Kringapotheek Nederland BV.
• Rijks FPC’s: medicatie komt ten laste van het
inrichtingsbudget en zit versleuteld in het
dagtarief van de kliniek. Maandelijks stuurt de
zorgverlener (apotheker) een maandstatus naar

▲
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Medische machtigingen naar IMA:
ima-gz@dji.minjus.nl
008807-10181/10182 (medisch)

Farmaceutische kosten (medicatie en
farmaceutische zorg)
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de inrichting. Het hoofd zorg accordeert deze
maandstatus binnen 2 weken door middel van
het plaatsen van een handtekening (prestatieverklaring). Deze wordt teruggestuurd naar de
zorgverlener. De zorgverlener stuurt vervolgens
een factuur en een kopie van de geaccordeerde
maandstatus naar het SSC. Op de factuur worden
uitsluitend medicatie (AIP minus de van toepassing zijnde korting (claw-back)), CEV-tarief, tarief
losse medicatie, mutatietarief, tarief spoedmedicatie, tarief vloeibare methadon, uurtarief
apotheker en uurtarief apothekersassistent (voor
werkzaamheden die niet standaard onder de
dienstverlening vallen) in rekening gebracht. De
tarieven zijn vastgelegd in het contract tussen
DJI en Kringapotheek Nederland BV.

• Particuliere FPC’s, Justitieel Centrum voor
Somatische Zorg en inkoopplekken in klinieken/instellingen: Medicatie komt ten laste van
het inrichtingsbudget en zit versleuteld in het
dagtarief van de kliniek. De declaratieprocedure
en de gehanteerde tarieven zijn afhankelijk van
de contractuele afspraken tussen de inrichting en
de zorgverlener. De facturen van particuliere
ForZo instellingen en van het Justitieel Centrum
voor Somatische Zorg worden gedeclareerd
zoals dat met de leverende apotheek is
vastgelegd.

▲
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IJLAGE
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BIJLAGE 1
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
zorgverzekering
In verzekering in politiecel door OvJ,
tenzij *)
Voorlopige hechtenis volwassene
Schorsing voorlopige hechtenis
Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Opmerkingen

NEE
JA
NEE
JA

Strafonderbreking

NEE

ISD-maatregel
• 1e fase
• 2e fase

JA
NEE

Penitentiair programma
(Elektronisch Toezicht)

NEE

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

NEE

Weekend verlof

JA

Bijzonder verlof

JA
NEE

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

NEE (**)

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

JA

Verzekering wordt niet opgeschort tijdens verblijf o.g.v. deze juridische titel.
Medische kosten tijdens plaatsing worden vanuit het AWBZ tarief
bekostigd danwel de eigen zorgverzekeraar.

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 alleen het 1e jaar onder de zorgplicht van DJI. Vanaf
het 2e jaar vallen de mondzorgkosten onder de AWBZ.

... tenzij het gaat om (zie ook circulaire met kenmerk 		
5486505/07/DJI):
a. Verdachten die krachtens een rechterlijk bevel in voorlopige hechtenis
zijn gesteld, de zogenaamde preventief gehechten.
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).
c. Gedetineerden die na onttrekking aan detentie zijn aangehouden.
d. Veroordeelden met een principale vrijheidsstraf.
e. Veroordeelden met een vervangende hechtenisstraf.
f. Ontvluchte patiënten uit een FPC.
g. (jeugdige) Veroordeelden tot een detentiestraf.
h. Ontvluchte strafrechtelijke pupillen, waaronder pupillen met de
maatregel Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen (PIJ).

(**) Justitie bekostigt alleen de zorg voor zover deze voortvloeien uit
de strafrechtelijke titel. De overige kosten komen ten laste van de
zorgverzekeraar.

▲
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Strafrechtelijke machtiging tot
plaatsing van 1 jaar in: APZ/ FPA/FPK
(artikel 37 lid 1 SR)

*)
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BIJLAGE 1

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)
Incidenteel en planmatig verlof

Artikel 11 Rjj

JA

Artikel 32 Rjj
Artikel 33 Rjj

▲
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NEE
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BIJLAGE 1

Afbakening zorgplicht DJI en verzekeringsplicht van de justitiabele:
ForZo
Strafrechtelijke titels

Opschorten
zorgverzekering

Bijzonderheden

NEE

Tenzij de maatregel wordt uitgevoerd in een penitentiaire
of TBS-inrichting

2. Tbs met dwangverpleging
(artikel 37a jo 37b WvSr)

JA

Mondzorg kosten vallen alleen in het 1e jaar van de TBSmaatregel onder de zorgplicht van DJI. Vanaf het 2e jaar
van de TBS-maatregel vallen de kosten onder de WLZ.

3. Tijdelijke plaatsing psychiatrisch ziekenhuis
(artikel 13 Bvt)

JA

4. Overplaatsing naar een psychiatrisch
ziekenhuis (artikel 14 Bvt)

JA

1. Strafrechtelijk machtiging (artikel 37 WvSr)

5. Tbs met proefverlof (artikel 51 Bvt)

NEE (*)

6. Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage
(artikel 196/ 317 WvSv)

JA
NEE (*)

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

NEE (*)

8. Tbs met voorwaarden (artikel 38a WvSr

NEE (*)

9. Voorwaardelijke veroordeling
(artikel 14a WvSr)

NEE (*)

10. ISD met voorwaarden (artikel 38p WvSr)

NEE (*)

▲

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

NEE (*)

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

NEE (*)

INHOUD

in PBC: ja
in GGZ: nee

▼
24

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

Opschorten
zorgverzekering
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)

Bijzonderheden

JA

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

NEE (*)

18. ISD (artikel 38 m WvSr)

JA
NEE (*)

19. Penitentiair programma met zorg
(artikel 5 Pm)

NEE (*)

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

JA

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

JA

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

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.

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

(*)	Justitie bekostigt alleen de zorg voor zover deze 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 DBBC’s, 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
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 DBBC’s 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 de DBBC-systematiek.
Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde
hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

Welke zorg binnen de forensische zorg via een zorgzwaartepakket (ZZP) of via ambulante (extramurale) parameters wordt
gefinancierd staan beschreven in de 'uitvoeringsregels forensische
zorg' (http://www.forensischezorg.nl/files/2012_Uitvoeringsregelsprestaties-zzp-en-ambulante-begeleiding.pdf).

▲
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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).

▼
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BIJLAGE 2
Lijst van chronische aandoeningen (lijst Borst) (conform bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering)
• a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel:
• 1°. cerebrovasculair accident;
• 2°. ruggemergaandoening;
• 3°. multiple sclerose;
• 4°. perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
• 5°. extrapyramidale aandoening;
• 6°. motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
• 7°. aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
• 8°. cerebellaire aandoening;
• 9°. uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
• 10°. radiculair syndroom met motorische uitval;
• 11°. spierziekte;
• 12°. myasthenia gravis;
• b. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat:
• 1°. aangeboren afwijking;
• 2°. progressieve scoliose;
• 3°. juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
• 4°. reflexdystrofie;
• 5°. fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
• 6°. frozen shoulder (capsulitis adhaesiva);
• 7°. hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
• 8°. collageenziekten;
• 9°. status na amputatie;
• 10°. whiplash;
• 11°. postpartum bekkeninstabiliteit;
• 12°. fracturen indien deze conservatief worden behandeld;

▲
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• c. of een van de volgende aandoeningen:
• 1°. chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD
• 2°. aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
• 3°. lymfoedeem;
• 4°. littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
• 5°. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in
een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling;
• 6°. claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine;
• 7°. weke delen tumoren;
• 8°. diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

▼
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Corr. nummer BIMA:

Datum ontvangst BIMA:

INHOUD
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Motivatie medisch adviseur:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Duur van de machtiging:……………………………………………………………………….
NB. Op basis van nieuwe of aanvullende informatie, een machtiging aanvragen op een nieuw
formulier!
Paraaf en stempel medisch adviseur:

's-Gravenhage, ………………..20………

Machtiging wordt wel/niet verleend/ niet van toepassing (doorkruisen wat niet van toepassing is)

FORMULIER AFDRUKKEN

VERKLARING AFDELING GEZONDHEIDSZORG

Ondergetekende………………………………………………………………………………………..
directeur van de inrichting……………………………………….te…………………………………..
verklaart hiermede dat de aan hier boven vermelde patiënt op ………-…….…-..…………………....
uit de vrije maatschappij is genomen en voorts:
�
Nog niet veroordeeld is
�
Veroordeeld is tot (datum)………………………..20…………, met een straftijd van …….jaar
………….mnd. met/zonder aftrek van…… / � Levenslang
�
Ter beschikking gesteld
�
In vreemdelingenbewaring
�
Jeugd: verwachte einddatum ……….………….20….
Paraaf directie:……………

DIRECTIEVERKLARING + PARAAF DIRECTEUR

Handtekening gedetineerde waarbij hij/zij de medisch adviseur machtigt het medisch dossier in te
zien:……………..

� 1e aanvraag
� vervolgaanvraag
Datum van de aanvraag……………………………………………………………………………………………….
Naam arts……………………………………………………..Handtekening arts ……………..……………………….

Voor de aanvraag relevante medische gegevens meesturen!

Ondergetekende verzoekt ten behoeve van:
Naam:…………………………………………..Voorletters:……..…………Geboortedatum.………….…………
Inrichting:……………………………………… ………..te………………………………………….…………….
Detentienummer………………………………………………………………………………………..……………
Een bijzondere verrichting, te weten………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….………………….
Indicatie/Diagnose:………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………….

Machtigingsformulier Gezondheidszorg

Bijlage
3a
Bijlage 3

BIJLAGE 3
Machtigingsformulier Gezondheidszorg

▲

▼
27

Machtigingsnummer
…………………….

P21
P25

P15

P10

R31
G69

M03

C29

Code

P00

P43

Gedeeltelijk kunstgebit van
kunsthars, 1-4 elementen
Gedeeltelijk kunstgebit van
kunsthars, 5-13 elementen
Volledig kunstgebit bovenkaak
Volledig kunstgebit onderkaak

P36
P14

Opbouw plastisch materiaal
Opbeetplaat

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

P30

Techniekkosten

= element moet nog geëxtraheerd worden
= element is vervangen door prothese/kronen of brugwerk

/ door element
+ door element

Ja / Nee
Ja / Nee
Ja/ Nee
Ja/ Nee

TBS-maatregel:
ISD-maatregel:
In vreemdelingenbewaring:
PIJ-maatregel:

- ..

..

..
Datum uit de vrije
maatschappij:

Datum van de aanvraag:

-

..

- . .

INHOUD

Verklaring afdeling Gezondheidszorg/Mondzorg
Machtiging verleend:
Wel/niet
Datum afgifte machtiging:
.. - .. -..
RUIMTE VOOR TOELICHTING DOOR DE TANDARTS

te …………………………….…., verklaart hiermede dat de hierboven vermelde gegevens correct zijn ingevuld.
Handtekening,

Ondergetekende ………………………….directeur van de inrichting……………………………………………..

Veroordeeld:
Veroordeeld tot:
Eis bekend:
In hoger beroep:
In cassatie:
V.I. datum:

DIRECTIEVERKLARING
Ja / Nee
.. - .. - ..
.. - .. - ..
Ja / Nee
Ja / Nee
.. - .. -. .

= element is tijdens verblijf in een inrichting geëxtraheerd

x door element

Naam tandarts:

= element was bij eerste onderzoek reeds afwezig

= om element

- ..

Toeslag immediaat kunstgebit,
kunstgebittarief verhoogd met per immediaat
te vervangen element
Individuele afdruk zonder randopbouw
Individuele afdruk met randopbouw
Toeslag voor extra beetbepaling met
waswallen (alleen bij volledig kunstgebit
boven- en onderkaak) (onderbouwing van de
aanvraag is nodig)

Omschrijving

Code

P40

Aantal

Gebitsreiniging >4x M03

Omschrijving
Studiemodellen tbv
behandelplan

N.B. In bovenstaand schema s.v.p. aangeven op welke elementen de aanvraag betrekking heeft, met gebruikmaking van de volgende aanduidingen:

Aantal

Een bijzondere verrichting, te weten……………………………………………………………………………...
(zo volledig mogelijk omschrijven, tevens hieronder de verrichtingencode vermelden)

De tandarts van de inrichting verzoekt ten behoeve van:
Registratienummer
Geboortedatum
Naam
Inrichting
Voornamen

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen

FORMULIER AFDRUKKEN

Machtigingsformulier Gezondheidszorg

▲
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J/N (Schriftelijke toestemming bijvoegen)
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Met het volledig invullen van de gegevens en de ondertekening is de prestatieverklaring bevestigd en kan deze worden
opgestuurd met de originele factuur naar VGZ (t.a.v. Special Accounts, Postbus 25072, 5600 RS EINDHOVEN, 040-2975397)

Machtiging toegekend:

Machtiging noodzakelijk: J/N

3. Machtiging (doorhalen wat niet van toepassing is)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULIER AFDRUKKEN

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Inrichtingsnummer:
Bestemmingsnummer:
Naam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar:
Datum:
Handtekening:

2. Gegevens van de inrichting

Naam en voorletter(s): -------------------------------------------------------------Geboortedatum:
-------------------------------------------------------------Tulp/MITS nummer:
-------------------------------------------------------------BSN:
-------------------------------------------------------------Geslacht:
-------------------------------------------------------------Plaatsingsdatum:
-------------------------------------------------------------Plaatsingstitel:
-------------------------------------------------------------Verwachte ontslagdatum:--------------------------------------------------------------

1. Gegevens van de (jeugdige) justitiabele

Begeleidingsformulier
Declaratie ziektekosten
Dienst Justitiële Inrichtingen

Bijlage 4

BIJLAGE 4
Begeledingsformulier Declaratie ziektekosten

▲
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