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Overzicht regionale producten, productcategorie, tarieven en productcodes Lekstroom, 10 oktober 2016, incl aanpassing trajectcodes basis jGGZ 
 

Productnaam Product-
categorie 

Eenheid Bedrag 
in € 

Aandachtspunten/toelichting Productcode1 

Consultatie & screening 
regulier 
 

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

45A04 

Consultatie & screening 
zwaar 

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

45A05 

Ondersteuning 
zelfredzaamheid licht 
 

50 Uur 40,- Denk o.a. aan begeleiding thuis, oefenen in reizen met OV 
en persoonlijke verzorging. Alleen verwijzing via het lokale 
team. 

50A03 

Ondersteuning 
zelfredzaamheid midden 

50 Uur 55,- Denk aan maatschappelijk werk, individuele begeleiding van 
jeugdigen. Alleen verwijzing via het lokale team. 

50A04 

Ondersteuning 
zelfredzaamheid zwaar 

50 Uur 78,- Denk aan inzet intensief  ambulante begeleiding in gezinnen 
met complexe problematiek (ter voorkoming van 
residentiële opvang). Alleen verwijzing via het lokale team. 

50A06 

Ondersteuning 
maatschappelijke 
deelname licht 

50 Dagdeel 
= 3 à 4 uur 

40,- Denk aan begeleiding/dagbesteding groep kinderen met 
een beperking. Alleen verwijzing via het lokale team. 
 

50A08 

Ondersteuning 
maatschappelijke 
deelname midden 

50 Dagdeel 
= 3 à 4 uur 

50,- Denk hierbij aan begeleiding groep voor bijvoorbeeld 
autistische kinderen (incl naschoolse opvang). Alleen 
verwijzing via het lokale team. 

50A09 

Ondersteuning 
maatschappelijke 
deelname zwaar 

50 Dagdeel 
= 3 à 4 uur 

80,- Groepsopvang bij J&O instellingen, 1 à 2 kinderen per 
begeleider.  
Alleen verwijzing via het lokale team. 

50A11 

Vervoer algemeen 42 Dag 7,02 Uitgangspunt is lokaal maatwerk, maar in overleg met het 
lokale team kan deze code worden gebruikt. Alleen 
verwijzing via het lokale team. 

42A03 

Rolstoelvervoer 42 Dag 15,- 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. 

42A04 

  

                                                 
1
 Aan deze productcodes kunnen geen rechten worden ontleend.  Indien hier aanpassingen in de codes zijn, wordt dit door Lekstroom op de website van de gemeente Houten gepubliceerd 
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Behandeling dyslexie, 
incl diagnostiek 

45 Uur of 
Traject 

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. 

Uur: 45A52 
Traject: 52A00 

Basis jGGZ 45 Uur 90,- Aanbieders mogen over alle cliënten samen gemiddeld 
maximaal € 900,- per cliënt declareren. Per cliënt gaan we 
uit van maximaal € 1.350,-. Alleen na ruggespraak met het 
sociaal team kunnen extra uren worden ingezet. 

Uur: 45A48 
 

Kort 51 Traject 405,- Idem 51A00 

Midden 51 Traject 720,- Idem 51A01 

Chronisch 51 Traject 990,- Idem 51A02 

Intensief 51 Traject 1080,- Idem 51A03 

Onvolledig 
behandeltraject 

51 Traject 180,- Idem 51A04 

Umami 51 Uur 90,- Umami. Inzet alleen na ruggespraak met lokaal team 51A05 

Diagnostiek  45 Uur 110,- Maximaal € 770,- per cliënt. hoofdbehandelaar: psychiater 45A06 

Specialistische jGGZ 45 Uur of 
traject 

95,- Maximaal voor € 2.850,- behandelen per cliënt, inclusief de 
uren voor diagnostiek (B1); Alleen na ruggespraak met het 
lokale team kunnen extra uren worden ingezet. 

Uur: 45A57 
Traject: 52A00 

Behandeling en 
diagnostiek overig 
(van opvoedproblemen 
individueel) 
 

45 Uur 85,- Alleen verwijzing via het lokale team. Voorheen: 

 J&O ambulant specialistische hulp 

 behandeling van aanpassingsstoornissen 

45A53 
 

Behandeling of 
onderzoek op de 
polikliniek of 
dagbehandeling bij 
gedragsproblemen 

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

53A01 

Consult op de polikliniek 
bij gedragsproblemen 

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

53A02 

Deeltijd Pleegzorg 44 Etmaal 38,50 Alleen verwijzing via het lokale team. 44A18 

Reguliere pleegzorg, 
inclusief 
netwerkpleegzorg 

44 Etmaal 38,50 Alleen verwijzing via het lokale team. Bijzondere kosten: per 
geval overleg met het lokale team. 

44A07 

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

Gezinshuis 43 Etmaal 140,- Incl. begeleiding en behandeling (ouderpaar begeleidt 
enkele jongeren). Alleen verwijzing via het lokale team. 
 

43A10 

Woongroep 43 Etmaal 200,- Incl. begeleiding en behandeling (eam van professionals 
begeleidt een groep jongeren). Alleen verwijzing via het 
lokale team. 

43A36 

Residentiële behandeling, 
incl deeltijd residentieel 

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

43A38 

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

44A27 

Crisis hulp ambulant 46 Traject  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 46A01 

Crisis (netwerk) 
pleegzorg 

46 Traject  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 46A05 

Crisis Residentiële 
crisiszorg 

46 Traject  Aansluiten bij bovenregionale afspraken. 46A03 

Jeugdzorg Plus 43 Traject 85.223 Intermetzo 43B15 

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

43 Traject  
Dag 
Dag 
Dag 

87.631 
301,- 
280,- 
295,- 

Intermetzo 
Youké  
’s Heeren Loo 
Plureyn 

43B19 

BOPZ (gesloten 
psychiatrische zorg) 

43 Traject 89.303 
  38.000 

Intermetzo 
GGZ Centraal 

43B14 

 


