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Regeling overgang Jeugdwet
naar Zvw bij bereiken 18 jaar
Behorende bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Regeling overgang Jeugdwet naar ZVW bij bereiken 18 jaar
In het bestuurlijk overleg over het Kwaliteitsstatuut is overeengekomen dat er een overgangsregeling komt
voor de doelgroep 18-/18+. De overgangsregeling heeft tot doel om de continuïteit van behandelen te
borgen, voor de doelgroep die gedurende zijn/haar behandeling 18 jaar wordt en daarmee van de Jeugdwet
wordt overgedragen naar de Zorgverzekeringswet.

Overgangsregeling 18-/18+
De regeling is bedoeld voor de patiënt/cliënt die tijdens de behandeling onder de Jeugdwet de 18-jarige
leeftijd bereikt. Aanspraak op vergoeding onder de Jeugdwet vervalt hierdoor. Voortzetting of afronding
van de behandeling dient onder de Zorgverzekeringswet plaats te vinden. Als vanwege de opgebouwde
behandelrelatie de patiënt/cliënt de zorg bij de bestaande (regie)behandelaar voort wenst te zetten maar
dit wordt verhinderd door de verplichting voortvloeiend uit het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ , kan deze
patiënt/cliënt gebruik maken van de overgangsregeling. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• De patiënt/cliënt is al in zorg bij de regiebehandelaar voor diens 18e verjaardag.
• De regiebehandelaar heeft een postmasterregistratie in het register SKJ of BIG register.
• De voortzetting van de behandeling is gericht op afsluiting of overdracht.
• De behandeling kent een maximale termijn van 365 dagen na de dag dat de patiënt/cliënt 18 jaar wordt.
• Voor de voortzetting van deze behandeling gelden dezelfde randvoorwaarden als onder de Jeugdwet en
beleidsregels voor de curatieve GGZ.
Deze overgangsregeling geldt voor zowel sectie II als sectie III. Aanbieders die alleen op basis van deze
overgangsregeling zorg verlenen onder de Zorgverzekeringswet hebben geen verplichting om een Kwaliteitsstatuut op te stellen.

Proces
De overgangsregeling is van kracht sinds 1 januari 2017. Er is nog geen definitieve regeling opgesteld.
Partijen werken aan een definitieve regeling om de continuïteit van behandelen voor de doelgroep 18-/18+
te waarborgen. De huidige regeling blijft van kracht totdat er een definitieve regeling is afgesproken.
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