CONCEPT jGGZ tarieven - vertaaltabel 2017 naar 2018 regionale aanbieders, ter bespreking op de overlegtafel van 7 september 2017
Nieuw:
Geen apart tarief voor diagnostiek. Diagnostiek kan bij alle jGGZ behandelingen gebeuren
Alle tarieven geïndexeerd met 1,3% (index voor gezinsconsumptie)
tarieven per minuut ipv uur

Producten binnen de jGGZ In 2017
in 2018:

Productcategorie
2018

Productcode
instellingen
2018

Productcode
vrijgevestigden
2018

Tarief 2018
instellingen
per minuut
(en in uren)
54001
€ 1,52
(€ 91,20)

Tarief 2018
Tarief 2017 per Max gemiddelde Aanvullend
vrijgevestig- minuut
prijs per cliënt
den per
2018
minuut
€ 1,52
€ 1,50
€ 1.094,00 Indien aantoonbaar samenwerking met psychiater, is een hogere
(€ 91,20)
€ 90,-)
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 €1.094,- over alle cliënten dreigt te
worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de
gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.
€ 1,75
nvt € 1,58 voor S€ 2.500,00 Er geldt een gemiddelde prijs per cliënt van € 2.500 Eis: inzet psychiater,
(€ 105,-)
GGZ
klinisch psycholoog of psychotherapeut. Indien dit maximum dreigt te
worden overschreden, vraagt de aanbieder toestemming aan de
gemeenten. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Behandeling regulier

Basis jGGZ

54

54001

Behandeling specialistisch

Specialistische jGGZ

54

54002

nvt

54

54003

54003

nvt

Behandeling of
onderzoek op de
polikliniek of
dagbehandeling bij
gedragsproblemen
Consult op de
polikliniek bij
gedragsproblemen
Dyslexie

53

53001

53001

€ 652,eenmalig per
kind

€ 652,eenmalig per
kind

€ 647,77
eenmalig per
kind

53

53002

53002

€ 268,- per
keer

€ 268,- per
keer

€ 264,80 per
keer

54

54025

54025

€ 1,44
(€ 86,40)

€ 1,44
(€ 86,40)

€ 1,42
(€ 85,-)

Residentieel verblijf

54

54010

nvt

€ 201,60
per nacht

nvt

€ 248,- per
nacht incl
behandeling

nvt

€ 1,75
(€ 105,-)

nvt

Behandeling hoog
specialistisch

Kinderartsen

Kinderartsen

Dyslexie

Verblijf met beperkte
verzorgingsgraad

nvt

€ 2,08
(€ 125,-)

nvt

€ 1.250,00 Voorwaarden:
- Alleen na verwijzing door sociaal team tbv second opinion/instellen
medicatie
- 100% inzet kinderpsychiater
€ 652,- Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

€ 268,- Met name bij inregelen medicatie ADHD door kinderarts

Per cliënt max In de landelijke lijst is geen standaardproductcode voor dyslexie
€ 5.855,- max opgenomen. De hier genoemde productcode is dus specifiek voor regio
gemiddeld € Lekstroom van toepassing.
5.080
90% van het Nza tarief 2017. Excl behandeling. Uitsluitend na akkoord
van sociaal team over in te zetten behandeling en uitstroomperspectief.

Maatwerkafspraak met Altrecht over crisisopvang (UMC via het landelijke contract VNG):
Crisis behandeling jGGZ

Crisis behandeling

54

Crisis verblijf jGGZ

Crisis verblijf

54

Beschikbaarheidscomponen Beschikbaarheid crisis
t voor 24-uurs crisiszorg

54

54016

nvt

54008

nvt

nvt

eenmalig
€ 500,- per
cliënt

nvt

eenmalig per
cliënt € 496,48

€ 5.000,00 Alleen toegestaan voor twee aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen
Lekstroom verzorgen.
Na crisisbehandeling kan een andere behandeling starten.
Alleen toegestaan voor de aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen
Lekstroom verzorgen.
Na crisisbehandeling kan een andere behandeling starten. Productcodes
voor verblijf jGGZ gebruiken
€ 500,00 Alleen toegestaan voor twee aanbieders die de crisisopvang jGGZ binnen
Lekstroom verzorgen.
Na crisisbehandeling kan een andere behandeling starten.

