
 

Invulinstructie Stop Zorg JW307/WMO307  

29-09-2021 

 

De Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe maakt in het iJW-/iWmo-berichtenverkeer gebruik van 

Start en Stop zorg berichten. Met de JW-/WMO307‘Stop zorg’ geeft de aanbieder aan de 

gemeente door dat levering van de zorg of ondersteuning is gestopt. Binnen 5 werkdagen nadat 

de zorg of ondersteuning gestopt is, stuurt u dit bericht naar de gemeente. Het aanleveren van 

deze berichten is van zeer groot belang, zodat ook de eigen bijdrage van de cliënt kan worden 

gestopt. 

De CBS gemeentecodes in de regio Midden IJssel/Oost-Veluwe zijn als volgt: 

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen 

0200 0213 0232 0244 0246 0262 0285 0301 

 

In het start zorg bericht (JW / WMO 307) verwachten we van u de volgende gegevens: 

Veld In te vullen Verplicht 

BSN Burgerservicenummer van de cliënt. Ja 

Geboortedatum De geboortedatum van cliënt. Ja 

Geslacht Geslacht van de cliënt. Ja 

Achternaam De achternaam van cliënt zoals vermeld in het 301 bericht. Ja 

Voorvoegsel De voorvoegsels van cliënt, indien van toepassing. Nee 

Voorletters De voorletters van cliënt. Gebruik bij het vullen geen punten 
of spaties. 

Ja 

 

Veld In te vullen Verplicht 

Toewijzing nummer U stuurt een stopbericht (JW-/WMO307)altijd n.a.v. een 
toewijzing. U vult hier het op de Toewijzing (JW-/WMO301) 
afgegeven toewijzingsnummer 

Ja 

Productcategorie De op de Toewijzing (JW-/WMO301) afgegeven 
productcategorie. 

Ja 

Productcode De op de Toewijzing (JW-/WMO301) afgegeven productcode. Optioneel 

Toewijzings-ingangsdatum Toegewezen Ingangsdatum van de gestarte zorg. Zie de 
toewijzing(JW-//WMO305). Let op: vul hier niet de 
afgiftedatum van de toewijzing in, maar de startdatum 
van de toewijzing. 

Ja 

Begindatum De daadwerkelijke datum van de eerste zorgverlening, zoals 
aangegeven in de JW-/WMO305. De begindatum kan niet in de 
toekomst liggen. De zorg dient dus gestart te zijn voor 
verzending van het 307 bericht. 

Ja 

Reden beëindiging Kies de reden van beëindiging die van toepassing is. Ja 

Einddatum De datum waarop de hulp bij de cliënt wordt beëindigd. Ja 

Status aanlevering De status van aanlevering van het bericht is eerste aanlevering 
(tenzij het om een verwijder/herstel bericht gaat) zie handleiding 
verwijderbericht 

Ja 

 

Veld In te vullen Verplicht 

Ontvanger CBS gemeentecode van de gemeente waaraan je 

het bericht verzendt 

Ja 

Afzender Uw AGB-code van de praktijk waar u zich ook mee 

ingetekend op de raamovereenkomst 

Ja 



 

 

Retourbericht JW308 

Na binnenkomst van een JW307 bericht zal de gemeente een JW308 bericht verzenden om te 

laten weten dat het stopbericht is ontvangen. Het JW307 bericht is dan nog niet verwerkt. De 

308 berichten kunnen technische afkeur bevatten. In geval van afkeur dien je het stopbericht te 

corrigeren en opnieuw in te dienen bij de gemeente. Als de afkeurreden niet duidelijk is, gebruik 

dan de validatiemodule om de afkeurreden te achterhalen. 

-Ga naar: https://modules.istandaarden.nl/validatiemodule/bij de Validatiemodule kies je het 

XML bestand en vul je als ‘validatiedatum’ vandaag in en vervolgens druk je op verstuur om het 

stopbericht te valideren. 

-Je krijgt nu te zien of er fouten in je stopbericht zitten met een omschrijving van deze 

foutmeldingen.  

-Indien er fouten in je stopbericht zitten, kun je met de knop ‘bericht bekijken’ zien waar de 

fouten zitten. 

 

Als dit retourbericht geen technische afkeurreden bevat dan kun je ervan uitgaan dat het 

stopbericht in goede orde door de gemeente is ontvangen.  

 

Mocht de specifieke reden er wel staan dan is er iets niet correct in het stopbericht. De 

afkeurreden zit hem vaak in de datums die niet overeenkomen tussen stop- en 

startbericht. 

 


