
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMO          Bijlage 4 

          

Aan:   Fysieke adviestafel 

Van: Contractmanagement jeugdhulpregio FoodValley 

Datum: 09-03-2017 

Betreft: Voorlopig voorstel: Bepaling JGGZ-uurtarieven, productcodes en spelregels 

voor registratie 2018 

Gevraagd:  Instemmen met het vormen van een werkgroep 

 
Huidige situatie 
De inkoop van de specialistische jeugd-ggz door gemeenten bij aanbieders gebeurt nog tot eind 2017 met 
de DBC-systematiek. Vanaf 2018 verandert dit en kan er landelijk gekozen worden uit drie werkwijzen 
(uitvoeringsvarianten), die nu al toegepast worden voor de rest van de jeugdhulp. Gemeenten zijn vanaf 
2015 verantwoordelijk voor de jeugd-ggz als onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp. Gemeenten 
kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties. De 
administratieve afhandeling van jeugd-ggz via DBC's, zoals het declaratieproces, verloopt anders dan bij de 
andere jeugdhulp. Hiervoor gelden landelijke afspraken tussen gemeenten en aanbieders. 
 
Voorlopig voorstel 
Vanaf januari 2018 gaat de DBC-systematiek van de specialistische j-ggz over in een andere 
bekostigingswijze waarbij drie uitvoeringsvarianten mogelijk zijn. Deze uitvoeringsvarianten 
(inspanning/resultaat/uitvoeringsgericht) worden op dit moment al toegepast voor de rest van de 
jeugdhulp. De landelijke Werkgroep Integrale Bekostiging Jeugd, die bestaat uit gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders, heeft casussen uit het land onderzocht. In die casussen wordt duidelijk op welke 
manier de jeugd-ggz een plek kan krijgen in de bestaande uitvoeringsvarianten. 
 
De jeugdhulpregio FoodValley is voornemens de inspanningsgerichte variant te kiezen. Vooral bij de 
inspanningsgerichte uitvoeringsvariant leiden eenduidige definities en afspraken tot de grootste beperking 
van vermijdbare administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders (zie ook de handreiking over 
uitvoeringsvarianten: 
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170210_handreiking_bekostiging_jggz_inspanningsgericht_def
.pdf). Deze uitvoeringsvariant wordt nu ook bij de overige jeugdhulpproducten gehanteerd en bevordert de 
uniformiteit tussen aanbieders. In dat licht willen we ook de basis-GGZ bij deze ontwikkeling betrekken.  
 
De inspanningsgerichte uitvoeringsvariant 
De inspanningsgerichte uitvoeringsvariant is een contractvorm waarbij de regio de aanbieder  
betaalt voor enerzijds de tijdsbesteding van een behandelaar en anderzijds (waar van toepassing) voor de  
verblijfsdagen in een kliniek. Deze sluit ook aan bij de het overgrote deel van de huidige inkoop van 
jeugdzorg die voor 95% inspanningsgericht is. 
 
Bij de keuze voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant zijn uniforme definities en spelregels cruciaal  
voor het vermijden van administratieve lasten.  
 
Werkgroep Jeugd-GGZ 
Gezamenlijk met de aanbieders, zowel specialistische GGZ als basis-GGZ, wil de jeugdhulpregio FoodValley 
zich in een werkgroep oriënteren op de volgende onderdelen:  
1. Een model voor het onderbouwen van uurtarieven; 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170210_handreiking_bekostiging_jggz_inspanningsgericht_def.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2017/20170210_handreiking_bekostiging_jggz_inspanningsgericht_def.pdf


2. Relevante definities en productcodes in de landelijke productcodelijst; 
3. Spelregels voor registratie, berichtenverkeer, declaratie, verantwoording en controle die het dichtst 

aansluiten bij de landelijke standaarden. 
 
We willen hierbij met name Psychologen Centrum Wageningen en Psyzorg uitnodigen om deel te nemen 
aan de werkgroep gezien hun commentaar op de tarieven 2017, zoals eerder geagendeerd in de FAT. 
Tevens nodigen we Karakter van harte uit om deel te nemen, gezien de zorgen die zij hebben geuit over de 
uniformering van de tarieven binnen de GGZ. Andere GGZ-aanbieders zijn ook van harte uitgenodigd om 
deel te nemen. De eerste sessie zal plaatsvinden in de eerste week van april, de tweede sessie in de derde 
week van april en de derde sessie in de tweede week van mei 2017. Zowel controllers als 
beleidsmedewerkers zijn welkom.  
 
We beschouwen dit schrijven als een voorlopig voorstel. De periode tot de volgende fysieke adviestafel 
gebruiken we om ons gezamenlijk te oriënteren. In de volgende fysieke adviestafel van 15 juni 2017 volgt 
een definitief voorstel.  


