
Bijlage 1 Producten en tarieven Regio Lekstroom 2023

Producten binnen de J&O en KmB

Productnaam Product-categorie Product-code Eenheid Tarief 2023 Aandachtspunten/toelichting

Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur  €                                95,40 (post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 763,20. Alleen verwijzing via het lokale team.

Consultatie & screening zwaar 45 45A05 Uur  €                             107,40 WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 859,20,-. Alleen verwijzing via het lokale team.

Begeleiding individueel licht 50 50A03 Uur  €                                47,40 Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel midden 50 50A04 Uur  €                                65,40 Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding individueel zwaar 50 50A06 Uur  €                                93,00 Alleen verwijzing via het lokale team (Opvoedhulp in complexe gezinssituaties)

Begeleiding groep licht 50 50A08 Dagdeel = 4 uur  €                                47,67 Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep midden, bijdrage bovenop 

ouderbijdrage

50 50A02 Dagdeel = 4 uur  €                                32,79 Alleen verwijzing via het lokale team. Volgens de regeling Kinderopvang BSO.

Begeleiding groep midden 50 50A09 Dagdeel = 4 uur  €                                59,59 Alleen verwijzing via het lokale team

Begeleiding groep zwaar 50 50A11 Dagdeel = 4 uur  €                                95,34 Alleen verwijzing via het lokale team

Vervoer algemeen 42 42A03 Etmaal  €                                  9,83 Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Rolstoelvervoer 42 42A04 Etmaal  €                                23,72 Voor rolstoelvervoer. Uitgangspunt is lokaal maatwerk. Alleen verwijzing via het lokale team.

Vervoer maatwerk 42 42A06 Per rit  €                                       -   Bij dit product brengt het taxibedrijf de kosten in rekening bij de aanbieder, de aanbieder brengt de kosten 1 op 1 in 

rekening bij de gemeenten. Alleen verwijzing via het lokale team.

Maatwerk 43 43A00 Maatwerk  Maatwerk Alleen verwijzing via het lokale team

Tolk - maatwerk 45 45A73 Maatwerk  Maatwerk Alleen verwijzing via het lokale team

Behandeling specifiek J&O 45 45A48 Uur  €                             107,40 Inzet WO – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling Specialistisch J&O en KmB 45 45A57 Uur  €                             113,40 Inzet WO plus – BIG geregistreerd. Alleen na verwijzing door sociaal team

Behandeling en diagnostiek J&O 45 45A53 Uur  €                             101,40 Alleen verwijzing via het lokale team. 

Behandeling overig licht 45 45A70 Uur  €                                77,40 Maximaal €774,- per cliënt. Voorliggend is de aanvullende zorgverzekering van de ouders. Alleen verwijzing via het 

lokale team. Kan worden ingezet bij enkelvoudige stoornissen, in de vorm van therapie. Eenmalige inzet tot max 20 

uur per kind (niet per jaar dus). Hierna mag 50A04 worden ingezet.

Deeltijd Pleegzorg 44 44A18 Etmaal  €                                46,60 Alleen verwijzing via het lokale team.

Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg 44 44A07 Etmaal  €                                46,60 Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per geval overleg met het lokale team.

Logeren/kortdurend verblijf 43 43A11 Etmaal  €                             178,76 Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis licht 43 43A04 Etmaal  €                             148,97 Alleen verwijzing via het lokale team.

Gezinshuis regulier 43 43A10 Etmaal  €                             166,86 Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Woongroep 43 43A36 Etmaal  €                             238,35 Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team.

Residentiële behandeling, incl deeltijd residentieel 43 43A38 Etmaal  €                             295,56 Incl. begeleiding en behandeling J&O/KmB. Alleen verwijzing via het lokale team.

Zelfstandigheidstraining 44 44A27 Etmaal  €                             195,45 Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het lokale team

Crisis hulp ambulant 46 46A01 Etmaal  €                             251,47 Maximaal 28 dagen. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Daarna het reguliere behandeltarief per uur, 

dus meestal 45A53 (behandeling overig per uur). Alleen Timon en Youké. 

Crisis (netwerk) pleegzorg 46 46A05 Etmaal  €                                64,16 

Crisis Residentiële crisiszorg 46 46A03 Etmaal  €                             408,78 Maximaal 28 dagen, daarna regulier verblijf. Verwijzing alleen via het lokale team, of SAVE team. Alleen Timon, 

Youke, Leger des Heils, Pluryn en Profila Zorg. 

Producten binnen de JGGZ

Productnaam Product-categorie Product-code Eenheid Tarief 2023 Aandachtspunten/toelichting

Behandeling regulier 54 54001 minuut 1,79€                              Indien aantoonbaar samenwerking met psychiater, is een hogere gemiddelde prijs per cliënt mogelijk (na akkoord 

Lekstroom); het uurtarief wordt dan niet hoger. De psychiater brengt zijn/haar ingezette uren zelf in rekening. Indien 

het maximum van gemiddeld € 1.288,80 over alle cliënten dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder 

toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Max gemiddelde prijs per cliënt 

2023  (12 uur)is € 1.288,80 (€ 107,40 per uur)

Behandeling specialistisch 54 54002 minuut 2,06€                              Er geldt een gemiddelde prijs per cliënt van € 2.935,50 over alle cliënten samen. Eis: inzet psychiater, klinisch 

psycholoog of psychotherapeut. Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder 

toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Max gemiddelde prijs per cliënt 

2023  is € 2.935,50 (€ 123,60 per uur)

Behandeling hoog specialistisch 54 54003 minuut 2,44€                              Voorwaarden:

- Alleen na verwijzing door sociaal team tbv second opinion/instellen medicatie

- 100% inzet kinderpsychiater

Max gemiddelde prijs per cliënt 2023 (10 uur)  is € 1.464,00 (€ 146,40 per uur). Indien dit maximum dreigt te worden 

overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Kinderartsen 53 53A01 stuks 767,34€                          Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

Kinderartsen 53 53A02 stuks 315,29€                          Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

Dyslexie 54 54025 minuut 1,70€                              Specifieke code voor Lekstroom, ivm ontbreken landelijke code. 

Per cliënt max € 6.912,20 (4066 minuten) (102,- per uur) voor 2023 . Inzet max 2 jaar pe client, duur mag verlengd 

worden om alle minuten te kunnen inzetten. Mag ook na 13de verjaardag doorlopen. Zien in de Klas screener. 

Crisis behandeling jGGZ 54 54016 minuut 2,06€                              Alleen toegestaan voor de aanbieder die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt. Na crisisbehandeling kan 

een andere behandeling starten. (€ 123,60 per uur)

Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg 54 54008 stuks 588,23€                          Alleen toegestaan voor de aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen Lekstroom verzorgt.


