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Concept voorstel tarieven per product, versie 1, 31 aug 2015 
 
In onderstaande tabel is een eerste voorzet gegeven voor de tarieven die regio Lekstroom wil gaan hanteren in 2016. Deze worden voor het eerst besproken 
bij de fysieke overlegtafel van 8 september 2015. Doel is om helder te krijgen of deze tarieven haalbaar zijn, waar voor aanbieders risico’s zitten en welke 
tarieven we verder moeten (laten) onderzoeken. 
 

Hoofd-
categorie 

Producten Eenheid Bedrag 
in € 

Aandachtspunten/toelichting 

     

A. Consultatie 
& advies 

A Kennis, consultatie en screening 
 

Uur 80,- Gebaseerd op ruim 85% NZa tarief 2015 voor consult (dat is € 81,29 in 
2015). 

B. Diagnostiek B1 Stellen van een diagnose  Uur 90,- Bij de DBC’s wordt nu gewerkt met schalen. Korte DBC’s (minder dan 99 
minuten) hebben een uurtarief van ca € 110,-, langere DBC’s hebben een 
uurtarief van ca € 75,- als je uitgaat van het hoogste aantal minuten dat 
voor een bepaalde DBC van toepassing is. 
Psychiaters hebben een veel hoger uurtarief; de grote GZ-aanbieders 
moeten dus werken met een mengtarief voor psychiaters/psychologen.  

C. Begeleiding C1.1 Ondersteuning zelfredzaamheid licht 
 

Uur 40,- Denk o.a. aan begeleiding aan thuis en persoonlijke verzorging. 
De PGB vergoeding ligt met € 35,84 wat lager, en de grootste goedkope 
aanbieder hanteert een tarief van € 38,74 per uur in 2015.  

 C 1.2 Ondersteuning zelfredzaamheid 
midden 

Uur 50,- Dit tarief is € 3,- hoger dan 85% van het NZa tarief voor individuele 
begeleiding in 2015. 
Denk aan schoolmaatschappelijk werk, individuele begeleiding van 
autistische kinderen en aanvullende individuele begeleiding voor bepaalde 
jeugdigen die in een groep begeleid worden. 

 C 1.3 Ondersteuning zelfredzaamheid 
zwaar 

Uur 65,-/75,- Denk aan inzet intensief  ambulante begeleiding in gezinnen met complexe 
problematiek (nu door de J&O aanbieders, ter voorkoming van residentiële 
opvang).  

 C 2.1 Ondersteuning maatschappelijke 
deelname licht 

Dagdeel 
= 3 à 4 
uur 

40,- Gebaseerd op € 40,- per 3,5 uur. In 2015 per dagdeel: 
€ 39,82 bij grootste goedkope aanbieder, € 28,86 bij de WMO voor deze 
categorie, 85% van het NZa-tarief 2015 is € 41,41 

 C 2.2 Ondersteuning maatschappelijke 
deelname midden 

Dagdeel 
= 3 à 4 
uur 

50,-/55,- Denk hierbij aan begeleiding groep voor bijvoorbeeld autistische kinderen. 
€ 44,30 is het PGB tarief in 2015 voor begeleiding groep, dit zou dan dus 
fors omhoog gaan. 
De grootste goedkope aanbieder rekent € 53,56 
85% van het NZa tarief is € 54,15. 

 C 2.3 Ondersteuning maatschappelijke 
deelname zwaar 

Dagdeel 
= 3 à 4 

80,- Grootste goedkope aanbieder: € 77,66 per dagdeel; dit tarief zit in tussen 
het tarief (85%) voor dagbehandeling midden en zwaar bij het NZa. 
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uur Groepsopvang bij J&O instellingen, 1 a 2 kinderen per begeleider. 

 Vervoer Dag 15,- Wordt lokaal per gemeente verschillend geregeld, niet meer apart regionaal 
te declareren? Grote variatie in vervoerstarieven. Mn grootste goedkope 
aanbieder maakt hier structureel gebruik van (a € 14,- per dag). 

D. 
Behandeling 

D1 Behandeling dyslexie, incl diagnose Uur 76,- Gebaseerd op ruim 80% NZa tarief voor consult in 2015, conform contract 
2015. Hierbij afspraken maken over maximale duur van het traject en de 
mogelijkheden om een deel van de behandeling in groepsverband te doen. 

 D2 Behandeling van JGGZ problemen en 
stoornissen basis jGGZ 

Uur 80,- Gebaseerd op ruim 85% NZa tarief 2015 voor consult (dat is € 81,29 in 
2015). 
Aanbieders mogen per cliënt maximaal gemiddeld € 800,- declareren (excl 
UMAMI). 
We zijn  ivm toezeggingen op landelijk niveau verplicht de DBC structuur 
aan te houden. Voor aanbieders die hier gebruik van blijven maken 
vergoeden we 80% van het NZa tarief 2015. 

 D3  Behandeling van JGGZ problemen en 
stoornissen specialistisch (ipv DBC’s)  

Uur 90,- Zie toelichting bij product Diagnose. 
We zijn  ivm toezeggingen op landelijk niveau verplicht de DBC structuur 
aan te houden. Voor aanbieders die hier gebruik van blijven maken 
vergoeden we 80% van het NZa tarief 2015. 

 D4 Behandeling overig 
(van opvoedproblemen individueel) 
 
 

Uur 80,- Voorheen:  

 J&O ambulant specialistische hulp 

 GZ behandeling van aanpassingsstoornissen 
Tarief gelijk getrokken met behandeling in basis jGGZ. 
 

 D 5 Behandeling ADHD door kinderartsen DBC  Nog afspreken, voorstel 85% NZa tarief 2015. 

E. Verblijf  
 

E 1.1 Deeltijd Pleegzorg Etmaal 10,- Wordt nog uitgezocht 

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief 
netwerkpleegzorg 

Etmaal 38,50 We willen mogelijk nog een uitsplitsing naar het bedrag voor: 
- werving en selectie pleegouders 
- het geld dat rechtstreeks naar de pleegouders gaat 
Dit kan als traject of dagprijs naar de aanbieder. 
- het geld nodig voor begeleiding: hier zit ruimte om de begeleiding door 

het sociale team te laten doen, of door de pleegzorg aanbieder. 
Nu: 
€ 14.000 per jaar/365 = € 38,36 per dag 
€ 17.000 per jaar/365 = 46,58 per dag 

E 1.3 Crisispleegzorg Etmaal  Bovenregionaal 

E 2 Logeren/kortdurend verblijf Etmaal 110,- In 2015 zijn er erg grote verschillen voor logeren: 

 PGB: € 101,- per etmaal in 2015. 

 WMO: € 165,20.  
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 Grootste goedkope aanbieder: € 75,- per dag 

 een aantal andere aanbieders: ruim € 270,- per etmaal 
 

E 3.1 Gezinshuis (ouderpaar begeleidt 
enkele jongeren) 

Etmaal  Wat is het verschil met pleegzorg in de vergoeding? 

E 3.2 Woongroep, gezinshuisouders 
begeleiden een groep jongeren 

Etmaal 124,- Opvang bij 2 goedkope aanbieders J&O kost € 124,- per dag 
Gemiddelde tarieven van ca € 50.000 per traject/365 = € 137,- per dag. 
Incl. begeleiding en behandeling. 

E 3.3 Woongroep, team van professionals 
begeleidt een groep jongeren 

Etmaal 200,- Gebaseerd op tarief van ca € 71.000 per traject/365 = € 195,- (=tarief 2015 
bij grote goedkope aanbieder; gemiddeld tarief ca € 220,- per dag). 
Incl. begeleiding en behandeling.  

E 3.4 Residentiële behandeling, incl 
deeltijd residentieel 

Etmaal 220,- Gebaseerd op tarief van € 80.000/365 = € 220,- per dag. 
Gemiddeld tarief in 2015: € 90.000 per traject/365 = € 246,-. Dit komt ook 
overeen met het NZa tarief (85%) voor verblijf met een gemiddelde 
verzorgingsgraad. 
Incl. begeleiding en behandeling. 
3 milieuvoorziening = € 280,- per dag, ZZP 4/5: € 270 tot € 295,- per dag. 

E 3.5 Zelfstandigheids-
training/kamertraining 

Etmaal 164,- Gebaseerd op tarieven van ca € 60.000 per traject/365 = € 164,-. 
Incl. begeleiding en behandeling. 
 

E 3.6 Crisisopvang Etmaal  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

F. 
Crisisopvang 

F 1.1 Crisisdienst/Meldpunt en interventie 
(Veilig Thuis telnr. 0800 – 2000)  

Capaciteit  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 F 1.2 Crisis hulp ambulant Uur  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 F 1.3 Crisis (netwerk) pleegzorg Etmaal 53,- Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 F 1.4 Crisis Residentiële crisiszorg Etmaal 40,- Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

G. Inzet in 
sociaal team 

G Inzet fte in sociaal team en/of op 
scholen 

Fte per 
maand 

80.000 Uitgaande van bruto inzet, in dit tarief zit dus ook al kosten voor 
opleiding/vrije dagen. 

H. Cluster 1 
afspraken 

H1 Jeugdzorg Plus Capaci-
teit of dag 

 Cf het 2-jarige contract dat vorig jaar is gesloten 
Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 H 2 Drie milieuvoorziening   Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 H 3 BOPZ (gesloten psychiatrische zorg)   Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 H 4 (L)VB jongeren ZZP 4 en 5: OBC’s 
(Orthopedagische Behandelcentra) 

  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 

 


