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Uitfaseren Segment midden duurzaam per 1 januari 2022
_______________________________________________________________________
Datum:
24 november 2021
_______________________________________________________________________
Beste aanbieder,
Zoals u waarschijnlijk al weet, wil het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland)
per 1 januari 2023 gaan werken op basis van het doorontwikkelde inkoopmodel.
Het RSJ IJsselland heeft de insteek om de overgang naar het doorontwikkelde inkoopmodel
geleidelijk te laten verlopen, zodat we samen de administratieve lasten zo laag mogelijk kunnen
houden.
Een eerste stap in deze overgang is om segment midden (van het huidige inkoopmodel) uit te
faseren. Binnen segment midden wordt onderscheid gemaakt tussen herstel trajecten en
duurzame trajecten. Per 1 mei 2021 zijn de trajecten uitgefaseerd, die gericht waren op herstel.
We hebben u hierover geïnformeerd via de brief van 6 mei jl..
Dit bericht gaat over het uitfaseren van ‘Segment midden duurzaam’. Eerst lichten we het besluit
voor het uitfaseren toe. Daarna geven we een overzicht van de afspraken die gemaakt zijn voor
het uitfaseren van Segment midden duurzaam.
Besluit colleges
De colleges van de 11 gemeenten hebben eind 2020 het besluit genomen om het toewijzen op
‘Segment midden duurzaam’ per 1 januari 2022 uit te faseren. Per 1 januari 2022 geven de lokale
toegangen geen toewijzing meer af op ‘Segment midden duurzaam’. In plaats daarvan zal worden
toegewezen op ‘Segment top’.
In 19 oktober 2021 heeft het RSJ IJsselland bij het overleg van de inkooptafel de aanbieders
hierover geïnformeerd. De aanbieders hebben daarbij gevraagd om de afspraken omtrent het
uitfaseren op een rij te zetten. Daarnaast hebben de aanbieders gevraagd om inzichtelijk te maken
welke gemeenten de lopende toewijzingen per 1 januari 2022 omzetten, dan wel in 2022 af laten
lopen.
De belangrijkste afspraken op een rij!
•

We wijzen de in te zetten jeugdhulp vanuit het ‘Segment midden duurzaam’ per 1 januari
2022 toe op basis van productcodes uit het Segment Top, met de bijbehorende
inspanningsgerichte bekostiging.

•

Medicatiecontrole wordt vanaf 1 januari 2022 toegekend op productcode 54002 (Jeugd-ggz
behandeling specialistisch) met de keuze tussen 250 of 400 minuten per jaar. Deze keuze
hangt af van de behoefte van de jeugdige en wordt door de individuele gemeente gemaakt.
Het advies van het RSJ IJsselland aan de gemeenten is om de keuze tot deze twee opties te
beperken.

•

Verlengingen van de medicatiecontrole vinden niet meer plaats als Segment Duurzaam, maar
als productcode 54002, P*Q met 250 of 400 minuten per jaar.

•

De toewijzingen ‘Segment midden duurzaam’ hebben conform eerdere afspraken zoveel
mogelijk een einddatum voor 31 december 2021 meegekregen. De toewijzingen die toch in

1

2022 doorlopen, beëindigen we zoveel mogelijk per 31 december 2021 en wijzen we vanaf 1
januari 2022 via ‘Segment top’ toe. Gemeenten hebben de mogelijkheid om toewijzingen
‘Segment midden duurzaam’ die in 2021 zijn afgegeven en die in 2022 doorlopen, te laten
aflopen in 2022 en niet om te zetten per 31 december 2021. Hieronder treft u een overzicht
aan van de keuze hierin per gemeente.
Gemeente
Dalfsen
Deventer
Hardenberg
Kampen
Olst - Wijhe
Ommen
Raalte
Staphorst
Steenwijkerland
Zwartewaterland
Zwolle

Zet lopende toewijzingen
Duurzaam per 1 jan 2022 om

Laat lopende toewijzingen
Duurzaam in 2022 aflopen
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

•

Zodra de crisisroute gecontracteerd is (streefdatum 1 januari 2022) vervalt daarmee profiel 11
spoedhulp in de raamovereenkomst.

•

Profiel 12 Dyslexie blijft in 2022 bestaan.

•

Tenslotte hebben de gemeenten afgesproken om bij het verlengen van een toewijzing
specifiek voor medicatiecontrole de overweging mee te geven om bij elke vraag voor
verlenging contact op te nemen met de zorgaanbieder, om af te stemmen of de
medicatiecontrole kan worden overgenomen door de huisarts.

Het kan natuurlijk zijn dat het lezen van dit bericht vragen bij u oproept of dat u naar aanleiding
van dit bericht wilt reageren. We willen u vragen om dan contact op te nemen met het
contractmanagement van RSJ IJsselland via contractbeheer@rsj-ijsselland.nl.
<einde>
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