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Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom 
 

Productnaam Product-
categorie 

Product-
code 

Eenheid Bedrag in 
€ 

Aandachtspunten/toelichting 

Consultatie & screening regulier 
 

45 45A04 Uur 80,- (post)HBO; 2 tot 8 uur, maximaal € 640,-.  
Alleen verwijzing via het lokale team. 

Consultatie & screening zwaar 45 45A05 Uur 90,- WO(plus); 2 tot 8 uur, maximaal € 720,-.  
Alleen verwijzing via het lokale team. 
 

Begeleiding individueel licht 
 

50 50A03 Uur 40,- Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding individueel midden 50 50A04 Uur 55,- Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding individueel 
(Opvoedhulp in complexe 
gezinssituaties) 

50 50A06 Uur 78,- Alleen verwijzing via het lokale team. Onderscheid met het 
product behandeling overig: bij behandeling wordt een 
gedragsverandering ‘aangeleerd’, bij begeleiding individueel 
wordt het gedrag ‘bestendigd’. 

Begeleiding groep licht/ 
Ondersteuning 
maatschappelijke deelname 

50 50A08 Dagdeel 
= 4 uur 

40,- Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding groep midden, 
bijdrage bovenop ouderbijdrage 

50 50A02 Dagdeel 
= 4 uur 

27,50 Alleen verwijzing via het lokale team. Volgens de regeling 
Kinderopvang BSO. 

Begeleiding groep midden/ 
Ondersteuning 
maatschappelijke deelname 

50 50A09 Dagdeel 
= 4 uur 

50,- Alleen verwijzing via het lokale team 

Begeleiding groep zwaar/ 
Ondersteuning 
maatschappelijke deelname 

50 50A11 Dagdeel 
= 4 uur 

80,- Alleen verwijzing via het lokale team 

Vervoer algemeen 42 42A03 Etmaal 8,24  Uitgangspunt is lokaal maatwerk. 
Alleen verwijzing via het lokale team. 

Rolstoelvervoer 42 42A04 Etmaal 19,90 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 
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Behandeling dyslexie, incl 
diagnostiek 

45  
of 52 

Uur: 45A52 
DBC: 52A00 

Uur of 
DBC 

85,- 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. 

Basis jGGZ 45 Uur: 45A48 
 

Uur  90,- Aanbieders mogen over alle cliënten samen gemiddeld 
maximaal € 900,- per cliënt per jaar declareren. 
Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt 
de aanbieder toestemming aan de gemeenten. 
Een eventuele toestemming wordt schriftelijk vast gelegd. 
 
 

Kort 51 51A00 Traject 405,- 

Midden 51 51A01 Traject 720,- 

Chronisch 51 51A02 Traject 990,- 

Intensief 51 51A03 Traject 1080,- 

Diagnostiek  45 
of 52 

Uur: 
45A06 

DBC: 52A00 

Uur of DBC 110,- Maximaal € 770,- per cliënt. Hoofdbehandelaar: psychiater, 
klinisch psycholoog, psychotherapeut. 
 

Zie voor de omrekentabel van de uurtarieven naar de DBC-
tarieven (specialistische jGGZ en dyslexie), geldend voor 
2017. Na 2017 is het alleen nog mogelijk om in uren te 
declareren bij regio Lekstroom. 
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-
lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/ 
 

Specialistische jGGZ 
Zie onderaan tabel tarieven 
DBC’s 

45 
of 52 

Uur: 45A57 
DBC: 52A00 

Uur of 
DBC 

95,- Aanbieders mogen over alle cliënten samen gemiddeld 
maximaal € 2.000,- per cliënt declareren, inclusief de uren 
voor diagnostiek (B1). Hoofdbehandelaar: psychiater, 
klinisch psycholoog, psychotherapeut. 
Indien dit maximum dreigt te worden overschreden, vraagt 
de aanbieder toestemming aan de gemeenten. Een 
eventuele toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. 
 
Zie voor de omrekentabel van de uurtarieven naar de DBC-
tarieven (specialistische jGGZ en dyslexie), geldend voor 
2017. Na 2017 is het alleen nog mogelijk om in uren te 
declareren bij regio Lekstroom. 
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-
lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/ 
 

Behandeling en diagnostiek 45 45A53 Uur 85,- Alleen verwijzing via het lokale team.  

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/productcodes-en-aanbieders-wmo-en-jeugdwet/
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overig 
(van opvoedproblemen 
individueel) 

 Voorheen J&O ambulant specialistische hulp, waarbij ook 
een orthopedagoog/psycholoog betrokken is. 
 

Behandeling overig licht 45 45A70 Uur 65,- Maximaal € 650,- 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. 

Behandeling of onderzoek op 
de polikliniek of dagbehandeling 
bij gedragsproblemen 

53 53A01 DBC 647,77 Uitsluitend te gebruiken door kinderartsen voor jeugdigen 
met ADHD 

Consult op de polikliniek bij 
gedragsproblemen 

53 53A02 DBC 264,80 Uitsluitend te gebruiken door kinderartsen voor jeugdigen 
met ADHD 

Deeltijd Pleegzorg 44 44A18 Etmaal 39,10 Alleen verwijzing via het lokale team. 

Reguliere pleegzorg, inclusief 
netwerkpleegzorg 

44 44A07 Etmaal 39,10 Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per 
geval overleg met het lokale team. 

Logeren/kortdurend verblijf 43 43A11 Etmaal 150,- Alleen verwijzing via het lokale team. 
 

Gezinshuis licht 43 43A04 Etmaal 125,- In 2015 maatwerkcontract hiervoor. 
Alleen verwijzing via het lokale team. 

Gezinshuis regulier 43 43A10 Etmaal 140,- Incl. begeleiding en behandeling. 
Alleen verwijzing via het lokale team. 

Woongroep 43 43A36 Etmaal 200,- Incl. begeleiding en behandeling.  
Alleen verwijzing via het lokale team. 

Residentiële behandeling, incl 
deeltijd residentieel 

43 43A38 Etmaal 248,- Incl. begeleiding en behandeling J&O en klinische jGGZ 
Alleen verwijzing via het lokale team. 
Maximaal € 66.000 voor een traject (= 9 maanden) 

Zelfstandigheidstraining 44 44A27 Etmaal 164,- Incl. begeleiding en behandeling. Alleen verwijzing via het 
lokale team 

Crisis hulp ambulant 46 46A01 Etmaal 211,- 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, Youké en Lijn 5 

Crisis (netwerk) pleegzorg 46 46A05 Etmaal 53,83  

Crisis Residentiële crisiszorg 46 46A03 Etmaal 343,- Maximaal 28 dagen, daarna regulier verblijf. Verwijzing 
alleen via het lokale team, of SAVE team. 
Alleen Timon, Youké en Lijn 5 

Jeugdzorg Plus 43 43B15 Traject  Bovenregionaal 
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Drie milieuvoorziening 43 43B19 Etmaal  Bovenregionaal 

BOPZ (gesloten psychiatrische 
zorg) 

43 43B14 Traject  Bovenregionaal 

 
Z.o.z. de omrekentabel van de uurtarieven naar de DBC-tarieven (specialistische jGGZ en dyslexie), geldend voor 2017. Na 2017 is het alleen nog mogelijk 
om in uren te declareren bij regio Lekstroom.
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Specialistische GGZ 
zonder verblijf 

 
  

Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €          118,25  

 
Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €          283,25  

 
Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €          549,08  

 
Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten €          949,21 

 Diagnostiek - vanaf 800 minuten of langer €       1.768,69 

  
  

Crisis Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten  €          102,13  

 
Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten  €          244,63  

 
Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten  €          474,21  

 
Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten  €          949,21  

 
Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten  €       1.582,54  

 
Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten  €       2.374,21  

 
Crisis - vanaf 1800 minuten  €       2.850,00  

 Beschikbaarheidscomponent crisis (per crisis DBC) in 2016 €       335,26 

 Beschikbaarheidscomponent crisis (per crisis DBC) in 2017 €       496,48 

 
    

Behandeling kort Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten   €          102,13  

 
Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten   €          244,63  

 
Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten   €          474,21  

 
Behandeling kort - vanaf 400 minuten   €          634,92  

intensieve 
behandeling 

 
  

aandachtstekort - en 
gedrag 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 
minuten  €          830,46  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten  €       2.057,54  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 
minuten  €       3.799,21  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten  €       7.124,21  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten  €     14.249,21  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten  €     23.749,21  

 

Aandachtstekort en gedrag - vanaf 18000 tot en met 23999 
minuten   €     33.249,21  

 
Aandachtstekort en gedrag - vanaf 24000 minuten  €     38.000,00  

  
  

pervasief Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten  €     33.249,21  

 
Pervasief - vanaf 24000 minuten  €     38.000,00  
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overig kindertijd 
(incl dyslexie) Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten  €     28.500,00  

  
  

schizofrenie Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten  €     33.249,21  

 
Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten  €     42.749,21  

 
Schizofrenie - vanaf 30000 minuten  €     47.500,00  

  
  

depressie Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten  €     33.249,21  

 Depressie - vanaf 24000 minuten  €     38.000,00  

  
  

bipolair en overig Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

stemmingswisselingen Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten  €     28.500,00  

  
  

Angst Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten  €     33.249,21  

 
Angst - vanaf 24000 minuten  €     38.000,00  
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Restgroep 
diagnoses Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten  €     33.249,21  

   

persoonlijkheid Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten  €     33.249,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten  €     42.749,21  

 
Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten  €     47.500,00  

   

Somatoforme 
stoornissen Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Somatoforme - vanaf 12000 minuten  €     23.749,21  

   

Eetstoornis Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Eetstoornis - vanaf 18000 minuten  €     28.500,00  

  
  

Alcohol Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  

 
Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 
Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten  €     14.249,21  

 
Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten  €     23.749,21  

 
Alcohol - vanaf 18000 minuten  €     28.500,00  

  
  

overig 
verslavingszorg Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          830,46  

 
Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       2.057,54  
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Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.799,21  

 
Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       7.124,21  

 

Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten  €     14.249,21  

 

Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten  €     23.749,21  

 
Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten  €     28.500,00  

 

Dyslexie Diagnostiek dyslexie vanaf 0 tot en met 99 minuten          €      93,50  

 Diagnostiek dyslexie vanaf 100 tot en met 199 minuten   €    221,00  

 Diagnostiek dyslexie vanaf 200 tot en met 399 minuten  €    425,00  

 Diagnostiek dyslexie vanaf 400 tot en met 799 minuten  €    850,00  

 Diagnostiek dyslexie tot en met 900 minuten  € 1.275,00  

 
Dyslexie - vanaf 250 tot en met 799 minuten  €          743,04  

 
Dyslexie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten  €       1.840,96  

 
Dyslexie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten  €       3.399,29  

 
Dyslexie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten  €       5.780,00  

 


