Mogelijke aanpassingen in het productoverzicht jeugd, tbv overlegtafel 12 september 2016
De resultaten van het onderzoek van Hordijk naar de tarieven moet hier nog in verwerkt worden. Op 22 september is overleg met sociale teams en
beleidsmedewerkers van de gemeenten, hun input zal ook worden verwerkt.
Productnaam
Consultatie & screening
regulier

Productcode
45A04

Eenheid
Uur

Bedrag
in €
80,-

Voorgestelde wijziging

Aandachtspunten/toelichting
(post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 640,-.
Alleen verwijzing via het lokale team.

Consultatie & screening
zwaar

45A05

Uur

90,-

WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 720,-.
Alleen verwijzing via het lokale team.

Ondersteuning
zelfredzaamheid licht

50A03

Uur

40,-

WMO: € 28,86

Ondersteuning
zelfredzaamheid midden
Ondersteuning
zelfredzaamheid zwaar

50A04

Uur

55,-

WMO: € 44,45

50A06

Uur

78,-

Ondersteuning
maatschappelijke
deelname licht
Ondersteuning
maatschappelijke
deelname midden
Ondersteuning
maatschappelijke
deelname zwaar

50A08

Dagdeel
= 3 à 4 uur

40,-

WMO: € 28,86

50A09

Dagdeel
= 3 à 4 uur

50,-

50A11

Dagdeel
= 3 à 4 uur

80,-

Vervoer algemeen

42A03

Dag

7,02

€ 8,24 (NZa tarief 2015)

Rolstoelvervoer

42A04

Dag

15,-

19,90 (NZa tarief 2015)

WMO: € 43,33
Utrecht West: € 79,- per dagdeel in geval van
behandeling en € 42,44 in geval van dagbesteding
WMO: € 56,54 daarin zit echter niet de aanpak van
complexe gezinsproblematiek
Utrecht West: € 88,- per dagdeel in geval van
behandeling en € 71,25 in geval van dagbesteding
Uitgangspunt is lokaal maatwerk, maar in overleg met het
lokale team kan deze code worden gebruikt. Veel
aanbieders komen niet uit met dit tarief. Alleen verwijzing
via het lokale team.
Tarief voor rolstoelvervoer. Uitgangspunt is lokaal
maatwerk, maar in overleg met het lokale team kan deze
code worden gebruikt. Alleen verwijzing via het lokale
team.

Onderscheid met het product
‘behandeling overig’ duidelijker
maken
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Vervoer maatwerk

Maatwerk
Behandeling dyslexie,
incl diagnostiek

Uit de
landelijke
lijst halen

43A00
Uur:
45A52
Traject:
52A00

Speltherapie en
psychomotorische
therapie: nieuw

Basis jGGZ

Per rit

Maatwerkbedrag
Uur of
Traject

Uur

Uur:
45A48
Traject:
51A00

Maatwerkbedrag
Of:
Standaard voorrijkosten en
daarna per km vast bedrag?

Uur of
traject

85,-

-

60,-

90,-

Incl behandeling van
aanpassingsstoornissen vanuit
de basis jGGZ
Geen onderscheid meer in
kort, midden, intensief,
chronisch
Sociale teams verschillen in de
wijze waarop ze willen sturen
(vooraf of achteraf, via soc
team of via huisarts). De eis
van ruggespraak na €1.350 is
weggehaald, het voorstel is om
alleen te sturen op het
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Het komt regelmatig voor dat het lokaal team een
maatwerkoplossing moet afspreken, en dat een
aanbieder een deel van de rekening naar de regionale
backoffice stuurt, en de vervoerskosten bij de gemeente.
Dit loopt vaak niet goed. Het toevoegen van deze code
zou hier het administratieve proces kunnen
vereenvoudigen.
Altijd via het sociaal team
Een dyslexietraject van maximaal één behandelcyclus
per cliënt kost maximaal € 5.780,-, het gemiddelde van
alle behandelcycli kost maximaal € 5.015,- per cliënt per
aanbieder.
Toegang vindt enkel plaats via de onafhankelijke
screener van Lekstroom.
We vergoeden nu ad hoc speltherapie en
psychomotorische therapie, als onderdeel van een
behandeling bij jGGZ en J&O aanbieders, of via het
product ondersteuning zelfredzaamheid midden. In
principe moeten ouders dit zelf betalen, of via de
aanvullende zorgverzekering. Veel jeugdigen gaan voor
dit soort therapie naar relatief dure aanbieders, omdat ze
de zorg dan wel vergoed krijgen; de vrijgevestigden die
deze zorg bieden vinden het tarief van € 55,- per uur te
laag. Verwijzing alleen via sociaal team.
Aanbieders mogen over alle cliënten samen gemiddeld
maximaal € 900,- per cliënt declareren.
Indien dit maximum dreigt te worden overschreden,
vraagt de aanbieder toestemming bij de Regionale
backoffice Lekstroom: die zal hierover afstemmen met de
sociale teams.
Een eventuele toestemming wordt schriftelijk vast gelegd.
Monitoring achteraf intensiveren en op basis daarvan in
overleg met aanbieders die streven naar korte
behandelingen, en aanbieders die vaak lange
behandelingen doen.

Umami

51A05

Diagnostiek

Uur:
45A06
Traject:
52A00

Specialistische jGGZ

Uur:
45A57
Traject:
52A00

Behandeling en
diagnostiek overig
(van opvoedproblemen
individueel)

45A53

Behandeling en
diagnostiek, in
combinatie met
gezinshulp: nieuw
Behandeling of
onderzoek op de
polikliniek of
dagbehandeling bij
gedragsproblemen
Consult op de polikliniek
bij gedragsproblemen
Deeltijd Pleegzorg
Reguliere pleegzorg,
inclusief
netwerkpleegzorg

Uur of
traject
Uur of
traject

90,110,-

Uur of
traject

95,-

Uur

85,-

gemiddelde aantal
behandelingen.
Weghalen, deze code wordt
nauwelijks gebruikt
De vraag is of er een extra
toetsmoment moet zijn door
een sociaal team na de
diagnose fase, en hoe dit
administratief zo eenvoudig
mogelijk geregeld kan worden.
Hoofdbehandelaar
psychotherapeut aan
toevoegen?

Afbakening met ondersteuning
zelfredzaamheid zwaar
specificeren

Traject

1.000,-

Umami. Inzet alleen na ruggespraak met lokaal team
Maximaal € 770,- per cliënt. hoofdbehandelaar:
psychiater

Aanbieders mogen over alle cliënten samen gemiddeld
maximaal € 2.000,- per cliënt declareren, inclusief de
uren voor diagnostiek (B1).
Indien dit maximum dreigt te worden overschreden,
vraagt de aanbieder toestemming bij de Regionale
backoffice Lekstroom: die zal hierover afstemmen met de
sociale teams. Een eventuele toestemming wordt
schriftelijk vast gelegd.
Alleen verwijzing via het lokale team. Voorheen J&O
ambulant specialistische hulp, waarbij ook een
orthopedagoog/psycholoog betrokken is.
Voor gezinsproblematiek, waarbij zowel GGZ als
opvoedhulp nodig is, maar het aantal uren vooraf niet
duidelijk is

53A01

Traject

647,77

Uitsluitend te gebruiken door kinderartsen voor jeugdigen
met ADHD

53A02

Traject

264,80

44A18
44A07

Etmaal
Etmaal

38,50
38,50

Uitsluitend te gebruiken door kinderartsen voor jeugdigen
met ADHD
Alleen verwijzing via het lokale team.
Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten:
per geval overleg met het lokale team.

Indiceren tarief 2016
Indiceren tarief 2016
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Logeren/kortdurend
verblijf
Gezinshuis

43A11

Etmaal

150,-

Alleen verwijzing via het lokale team.

43A10

Etmaal

140,-

Incl. begeleiding en behandeling (ouderpaar begeleidt
enkele jongeren). Alleen verwijzing via het lokale team.

Woongroep

43A36

Etmaal

200,-

Residentiële
behandeling, incl deeltijd
residentieel
Zelfstandigheidstraining

43A38

Etmaal

248,-

44A27

Etmaal

164,-

Crisis hulp ambulant
Crisis (netwerk)
pleegzorg
Crisis Residentiële
crisiszorg
Jeugdzorg Plus

46A01
46A05

Uur
Etmaal

Incl. begeleiding en behandeling (eam van professionals
begeleidt een groep jongeren). Alleen verwijzing via het
lokale team.
Incl. begeleiding en behandeling en klinische jGGZ.
Alleen verwijzing via het lokale team.
Maximaal € 66.000 voor een traject (= 9 maanden)
Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via
het lokale team
Maximaal 28 dagen.

53,-

46A03

Etmaal

43B15

Traject

Drie milieuvoorziening en
(L) VB jongeren ZZP 4/5
OBC’s

43B19

Dag

BOPZ (gesloten
psychiatrische zorg)

43B14

Traject

150,- per dag
Indiceren tarief 2016
€ 250,- per dag

85.223
290,-

€ 320,- per dag
Aansluiten bij bovenregionale
afspraken
€ 290,- per dag
Aansluiten bij bovenregionale
afspraken
Aansluiten bij bovenregionale
afspraken
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Utrecht West: € 150,- per dag; nu € 300,- per dag en
hoger. Maximaal 28 dagen (nu soms wel 50 dagen).
Intermetzo, cf Utrecht West.
Intermetzo
Youké
’s Heeren Loo
Plureyn
Utrecht West: € 243,- per dag
Intermetzo
GGZ Centraal
Tarief om aan te sluiten bij registratiewijze GGZ
instellingen.

