
 
   
 
 
 

 

 

 

 

            

 

 

          

Memo            
 

Aan  Deelnemers Fysieke Advies Tafel 

Van  Peter de Geus, Freerk Zandberg 

Datum 20 oktober 2016 

Betreft Wijzigingen deelovereenkomst Agenda punt 4 

 
 
Geachte collega ‘s, 

 
Met ingang van 1 januari worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de 
deelovereenkomsten. 
Een aantal van de wijzigingen heeft al besluitvorming over plaatsgevonden. 
Voor het overige betreft het over het algemeen wijzigingen van administratief technische aard.  
Het betreft de volgende wijzigingen. 
 
Wijzigingen naar aanleiding van een besluit of een administratieve wijzigingen 
 
1.  
Conform besluitvorming van het Bestuurlijk overleg van 15 september 2016, na schriftelijk advies 
van de fysieke adviestafel, zal product EED worden toegevoegd aan de deelovereenkomst met 
een tarief van 87,50 per Client contact uur onder code: 45A65 Behandeling: inspanningsgericht. 
 
2.  
Al eerder is besloten om verblijf open te stellen indien en voor zover uit onderzoek blijkt dat dit 
vanuit financieel perspectief verantwoord is. In lijn met deze besluitvorming heeft het bestuurlijk 
overleg op 30 augustus 2016 geconcludeerd dat er voor de deeltijdverblijf geen bezwaar meer 
aanwezig is om deze open te stellen voor iedere aanbieder die aan de eisen voldoet. De 
desbetreffende producten zullen in verband daarmee aan de deelovereenkomst worden 
toegevoegd. In overleg wordt per aanbieder een omzetplafond bepaald. 
 
3.  
Pleegzorg. In 2016 is het tarief pleegzorg geüniformeerd. Vanaf 2017 wordt het product en het 
tarief opgenomen in de deelovereenkomst en niet meer in de Addenda per aanbieder.  

Productcode Omschrijving Eenheid Tarief 

43A09 Pleegzorg: inspanningsgericht Etmaal 39,49 

43A62 Pleegzorg: inspanningsgericht (weekend) Etmaal 39,49 

46A05 
Jeugdhulp crisis pleegzorg: 
inspanningsgericht Etmaal 53,85 

 
4.  
Product 45A05 ambulante behandeling cliëntcontact-uur komt in de deelovereenkomst vervallen, 
en is in de deelovereenkomst gesplitst in 45A14, 45A15, 45A16 in cliënt gebonden uren. Voor 



Aanbieders die administratief alleen cliëntconctact-uren registeren kan er een ingroei termijn 
worden afgesproken (via Addendum). 
 
5.  
Vervoer: De declaratie van vervoer van het oude product J&O Daghulp (in 2016 al gedeclareerd 
onder begeleiding groep: 45A54)  is vanaf 1 januari 2017 gelijk aan vervoer van de LVB 
begeleiding groep en als los product te declareren. Zie huidige product vervoer.  Daarmee 
vervallen vanaf 1 januari 2017 de addenda voor de aanbieders die nog Daghulp hadden (zie ook 
dagbehandeling hieronder). Voor de goede orde, vervoer GGZ blijft voor 2017 ongewijzigd. (Dit 
betreft dus geen wijziging van de deelovereenkomst.) 
 
6. 
Calamiteiten: Het melden van calamiteiten bij Veilig thuis wordt geschrapt uit de 
deelovereenkomsten. 
 
Wijziging in voorbereiding 
 
7.  
Dagbehandeling. Een aantal aanbieders biedt naast de begeleiding groep ook speciaal 
aanvullende behandeling (in groepsverband). Dat is nu geregeld via individuele afspraken met de 
betrokken aanbieders. Dit product zal in 2017 worden toegevoegd, na advies van de werkgroep 
rondom Dagbehandeling en begeleiding groep. 

 

 
 


