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BIJLAGE 3 PRODUCTEN AMBULANT 
 
3.1 Individuele voorzieningen: algemene uitgangspunten Producten Ambulant 
 
Voor de in dit stuk aangehaalde algemene bepalingen, begrippen en kaders verwijzen we naar de 
artikelen en overige bijlagen van deze Deelovereenkomst. 
Naast de in deze Deelovereenkomst en bijlagen aangehaalde algemene bepalingen, gelden voor de 
producten Ambulant de volgende aanvullende regels.  
 

1. Alleen daadwerkelijke geleverde jeugdhulp wordt na correcte facturatie vergoed. 
2. De kosten (verdisconteerd in bijbehorende tarieven) die worden vergoed, zijn vastgesteld 

tijdens de FAT en derhalve gepubliceerd op de website www.jeugdfv.nl of op te vragen. Niet 
inzien van de kostenopbouw door een Jeugdhulpaanbieder of geen bekendheid met deze 
kostenopbouw en als gevolg daarvan niet juist declareren is voor rekening van de 
Jeugdhulpaanbieder.  

3. De indeling van jeugdhulp van Jeugdhulpaanbieder in de Producten en productcodes van de 
Jeugdhulpregio FoodValley is leidend. Deze indeling is vooraf vastgesteld en vervolgens 
vastgelegd in de ondertekende kruislijst per Jeugdhulpaanbieder per Deelovereenkomst. 

4. De inzet van jeugdhulp door de Jeugdhulpaanbieder wordt door een regisseur van het lokaal 
team in overleg met de Jeugdhulpaanbieder bepaald op basis van de hulpbehoefte van de 
Jeugdige.  

5. Als de Gecertificeerde Instelling een Bepaling Jeugdhulp schrijft, wordt er door de 
jeugdbeschermer altijd, conform artikel 3.5 lid 1 van de Jeugdwet, tijdig overlegd met een 
regisseur van het lokaal team om de inzet van jeugdhulp af te stemmen. 

6. Als algemene begrippen en definities gelden de volgende uitgangspunten: 
▪ Etmaal: een dag als tijdsinterval duurt 24 uur, begint om middernacht. 
▪ Dagdeel: een dagdeel kent vier uur directe hulpverlening. 
▪ Op- en afschalen: bij producten met verschillende zwaarte en/of bandbreedte kan alleen 

op- of afgeschaald worden als de hulpvraag verandert. De hulpvraag bepaalt namelijk het 
product en de duur van de beschikking/toewijzing. In alle andere gevallen bieden de 
producten en tarieven voldoende ruimte voor fluctuatie in uren gedurende de hulpinzet. 

▪ Stapeling van producten: het verstrekken van meerdere productcodes voor dezelfde client 
voor dezelfde tijdsperiode, is in principe niet toegestaan. Uitzonderingen hierop worden op 
casusniveau beoordeeld. Als de Jeugdhulpaanbieder binnen eenzelfde traject en 
eenzelfde tijdsperiode meerdere productcodes wil inzetten, kan dit alleen met 
uitdrukkelijke (schriftelijk vastgelegde) toestemming van de regisseur van het lokale team 
en na een check bij de desbetreffende accountmanager. Het product Jeugdzorgplus is 
een product met een prijs waarin alle zorg zit. Hierop is stapeling nooit mogelijk.  

▪ Evalueren: tussentijds en aan het eind van een traject evalueren door gemeente / lokaal 
team en Jeugdhulpaanbieder gezamenlijk is noodzakelijk voor een goede overdracht aan 
het einde van het traject en voor het eventueel bijstellen van de voorziening. Uitsluitend in 
overleg met de gemeente / lokaal team kan hiervan worden afgeweken.  

▪ SKJ: Stichting Kwaliteitskader Jeugd  
▪ Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
▪ (gekwalificeerde) Gedragswetenschapper: de in artikel 2 van de Regeling Jeugdwet 

opgenomen categorieën van beroepsbeoefenaren.  
▪ MDO: Multidisciplinair overleg  
▪ VOV-personeel: Verplegend-Opvoedend-Verzorgend personeel in een voorziening voor 

24 uurs verblijf. 
▪ Netwerk: de contacten die de jeugdige heeft in zijn omgeving, denk aan sociale contacten, 

familie en vrienden. 
▪ Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL): taken die mensen dagelijks in het 

gewone leven verrichten zoals eten, drinken, in en uit bed komen, aan- en uitkleden,  
▪ Bijzondere dagelijkse levensverrichtingen (BDL): geavanceerde taken die mensen 

verrichten, zoals huishoudelijke werk, koken, administratie, gebruikmaken van het 
openbaar vervoer.  

▪ Bij GGZ verblijf wordt er altijd individuele GGZ behandeling toegewezen. Dit is dus anders 
dan bij de reguliere producten verblijf. 

▪ Als vaktherapie onderdeel is van een breder GGZ-behandeltraject (maximaal 40% 
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van de totale behandeling), is het mogelijk om dit in te zetten als individueel ambulant 
Product. Hierbij moet het gaan om ‘individuele ambulante hulp’ en niet om een 
vaktherapeutische behandeling aan de gehele groep. Ook hier is overleg met het Lokale 
Team een vereiste voor deze extra inzet. 

7. Opschalen van jeugdhulp naast een verblijfsproduct is niet mogelijk bij de producten 
JeugdzorgPlus, GGZ en logeren. 

8. Inzet van jeugdhulp naast een verblijfsproduct is na afstemming en goedkeuring met de 
regisseur van het lokale team altijd tijdelijk met een vooraf gestelde 
beschikkingsperiode/toegewezen periode en gekoppeld aan te behalen doelen. 

9. De opbouw van een kostprijs is leidend en daar moet naar gehandeld worden. De opbouw, 
zoals beschreven in de Memo nieuwe tarieven regio FoodValley (17 oktober 2016 en 
geagendeerd in de FAT op 24 oktober 2016) is als volgt: 

I. Directe personeelskosten (Ambulant en Verblijf) 
II. Risico opslag (Ambulant en Verblijf) 

III. Verblijfskosten (alleen bij Verblijf) 
IV. Kapitaallasten (Verblijf, begeleiding groep en dagbehandeling) 

10. In de Memo nieuwe tarieven regio FoodValley worden de volgende definities van eenheden 
uitgelegd: 
▪ Cliëntcontacttijd: Tijd besteed door jeugdhulpverleners aan directe interactie met een 

eindgebruiker in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch contact of 
elektronisch contact (met directie interactie) zoals beeldbellen, sms en Whatsapp. Het 
schrijven van een brief of email valt niet onder ‘directe interactie’ en valt dus niet onder 
Cliëntcontacttijd maar onder indirect-cliëntgebonden tijd. 

▪ Indirect-cliëntgebonden tijd: Tijd besteed door jeugdhulpverleners aan een eindgebruiker, 
zonder directe interactie. Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, 
casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail.  

▪ Reistijd: Reistijd van en naar de cliënt moet apart geregistreerd worden. Er geldt een 
maximum van 30 minuten per face-to-face contact buiten een locatie van de 
Jeugdhulpaanbieder. Deze tijd betreft niet de reistijd van huis naar de werklocatie van de 
Jeugdhulpaanbieder.  

▪ Niet-cliëntgebonden tijd: Tijd van jeugdhulpverleners die niet is besteed aan 
eindgebruikers, zoals instellingsoverleg, beleidsmatig overleg, ziekte, vakantie, verlof, 
opleiding, reflectie/intervisie en pauze. De niet-cliëntgebonden tijd mag niet gedeclareerd 
worden en is verdisconteerd in een opslag op het tarief. 

▪ Cliëntgebonden tijd: De optelsom van cliëntcontacttijd en indirect-cliëntgebonden tijd. Dit 
is geen categorie waarop tijd kan worden geregistreerd, maar dit is wel de optelsom van 
tijd die gedeclareerd kan worden. 

▪ No show en frictie leegstand worden niet apart vergoed. Een deel van dit risico wordt 
gedragen door de Jeugdhulpregio doordat een risico opslag in het tarief is toegekend.  

11.  Andere voorbeelden van nadere duiding van de kostprijscomponenten zijn: 
▪ Vervoer: beschikking voor vervoer wordt niet afgegeven, omdat de reiskosten en de tijd 

daarvoor standaardonderdeel is van het tarief (uitzondering is Product begeleiding groep: 
vervoer van een Jeugdige van en naar een jeugdhulplocatie).  

▪ De ontvangst van een toewijzing (beschikking) en facturatie verondersteld dat de 
Jeugdhulpaanbieder kennis heeft van inzet van de kwaliteit (personeel) en intensiteit van 
de te verwachten zorg. Sommige producten vereisen inzet van een 
gedragswetenschapper, dit betekent daadwerkelijke betrokkenheid (en derhalve voldoet 
supervisie niet). 

12. De gemeenten gaan er van uit dat de Jeugdhulpaanbieders zelf doeltreffende maatregelen 
treffen om no-show door Jeugdigen te voorkomen en tevens hun werkproces zo inrichten dat 
bij afmeldingen de werkplanning adequaat wordt aangepast. 
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3.2 Individuele voorzieningen: Producten 
 
Producten: Onderdeel van een individuele voorziening 
 

Product 1: Ambulante begeleiding individueel 

Begeleiding individueel regulier 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A48  Jeugdhulp ambulant regulier: 
inspanningsgericht (individueel) 

4 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 49,80 

 
Productbeschrijving 
Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan Jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, gericht op 
het verbeteren, ontwikkelen en stabiliseren van het welbevinden en/of het zelfstandig functioneren van 
de Jeugdige. De begeleiding is gericht op het vergroten of behouden van de regie. Begeleiding is een 
ontwikkel- en leerproces met doelen met ondersteunende en activerende activiteiten. Tijdens de 
begeleiding worden nieuwe (in behandeling aangeleerde) vaardigheden en inzichten intensief 
geoefend, herhaald en verder eigen gemaakt.          
 
Voorwaarden 

▪ De begeleiding bevat activiteiten waarmee een Jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren 
van dagelijkse levensverrichtingen en het behouden en vergroten van structuur in en regie 
over het persoonlijk leven. 

▪ Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit.    
▪ In complexe situaties kan begeleiding ook ingezet worden voor een deel van de doelen zoals 

beschreven in het behandelplan.   
▪ Begeleiding is een ontwikkel- en leerproces met doelen. Het is daarom noodzakelijk om 

periodiek het nut en noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde 
doelen. De resultaten van de doelen worden samen met Jeugdige/ouders geëvalueerd.  

▪ De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk 
verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (zoals 
peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). 

▪ De directe begeleider is een op minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional 
(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG- 
geregistreerde hbo-geschoolde professional is in ieder geval ondersteunend. 

 
 
 

Begeleiding individueel specialistisch 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

 
45A53  

Jeugdhulp ambulant specialistisch 
inspanningsgericht (individueel) 

5 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 86,40 

 
Productbeschrijving 
Het bieden van specialistische ondersteuning of begeleiding aan Jeugdigen, ouders en/of hun 
omgeving in complexe situaties is gericht op het verbeteren, ontwikkelen en stabiliseren van het 
welbevinden en/of het zelfstandig functioneren van de Jeugdige. De begeleiding is gericht op het 
verkrijgen van meer zelfregie bij de Jeugdige, ouders en/of hun omgeving. Begeleiding is een 
ontwikkel- en leerproces met doelen met ondersteunende en activerende activiteiten. Tijdens de 
begeleiding worden nieuwe (in behandeling aangeleerde) vaardigheden en inzichten aangeleerd en/of 
intensief geoefend, herhaald en verder eigen gemaakt. 
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Voorwaarden 
▪ Er wordt specialistische ondersteuning geboden op meerdere leefgebieden, omdat de 

Jeugdige (en/of de ouders) onvoldoende draagkracht heeft (hebben) en het netwerk slechts 
beperkte mogelijkheden heeft. Daarnaast kunnen veiligheidsrisico's en onvoorspelbaarheid in 
gedrag en hulpbehoefte om specialistische ondersteuning vragen.                                   

▪ De begeleiding bevat activiteiten waarmee een Jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren 
van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie 
over het persoonlijk leven.  

▪ Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit.    
▪ In complexe situaties kan begeleiding ook ingezet worden voor een deel van de zorgdoelen.  
▪ Begeleiding is een ontwikkel- en leerproces met doelen. Het is daarom noodzakelijk om 

periodiek het nut en noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde 
doelen. De resultaten van de doelen worden samen met Jeugdige/ouders geëvalueerd. De 
begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk 
verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (zoals 
peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). 

▪ De directe begeleider is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd 
(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG- 
geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak consultatief. 
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Product 2: Ambulante behandeling individueel 

 

Behandeling individueel regulier 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A04  Jeugdhulp ambulant regulier: 
inspanningsgericht 

4 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 58,80 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van een ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsprobleem of aandoening. Deze behandeling 
is oplossingsgericht en richt zich op één of een aantal symptomen en specifieke klachten. Hier wordt 
in mindere mate ingegaan op de persoonlijkheid of de identiteitsbeleving of persoonsgeschiedenis van 
de Jeugdige. Het doel is om de lijdensdruk van de Jeugdige te verminderen en de ontwikkeling van de 
Jeugdige optimaal te stimuleren.   
 
Voorwaarden 

▪ De behandeling kent een afgebakende periode, met een onderliggend behandelplan waarin 
beoogde resultaten zijn opgenomen en kent een duidelijk start- en een eindpunt. 

▪ Individuele behandeling vindt overwegend thuis of op school plaats (niet gekoppeld aan een 
stoel of bed) of tijdens residentiële zorg. 

▪ In de regel wordt een beschikking afgegeven voor de duur van 6 tot 12 maanden. Daarna 
wordt de jeugdhulpinzet geëvalueerd (gesprek tussen Jeugdhulpaanbieder en lokaal team). 

▪ De directe behandelaar is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd 
(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG- 
geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak consultatief. 

 
 
 

Behandeling individueel specialistisch licht 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A14  Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (licht) 

5 Cliënt 
Gebonden 
Uren 
 

€ 91,80 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van een ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsprobleem of aandoening en verminderen van 
de bijkomende problematiek. Bij specialistische behandeling staat naast de direct aanwezige klachten 
ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt meer 
stilgestaan bij de persoonsgeschiedenis van de Jeugdige en worden klachten bekeken in het kader 
van diens persoonlijkheid. Bij specialistische behandeling zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het 
proces wat iemand doormaakt of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer 
structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandeling kent een afgebakende periode, met een onderliggend behandelplan waarin 
beoogde resultaten zijn opgenomen en kent een duidelijk start- en een eindpunt.   

▪ De behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op herstel, het teweegbrengen van 
(structurele) gedragsverandering, het organiseren van perspectief, het versterken van 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en het leren omgaan met gedrag van het 
kind en hierop toezicht houden en het organiseren van terugvalpreventie.  

▪ In de regel wordt een beschikking/toewijzing afgegeven voor de duur van 6 tot 12 maanden. 
Daarna wordt de jeugdhulpinzet geëvalueerd (gesprek tussen Jeugdhulpaanbieder en lokaal 
team). 
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▪ De directe behandelaar is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd 
(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Er is een SKJ- dan wel BIG- geregistreerde 
gedragswetenschapper (wo) betrokken die een deel van de hulpverlening uitvoert. 
 
 
 

Behandeling individueel specialistisch middel 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A15   Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (middel) 

6 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 100,20 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van een ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsprobleem of aandoening en verminderen van 
de bijkomende problematiek. Bij specialistische behandeling staat naast de direct aanwezige klachten 
ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt meer 
stilgestaan bij de persoonsgeschiedenis van de Jeugdige en worden klachten bekeken in het kader 
van diens persoonlijkheid. Bij specialistische behandeling zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het 
proces wat iemand doormaakt of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer 
structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen. 
  
Voorwaarden 

▪ De behandeling kent een afgebakende periode, met een onderliggend behandelplan waarin 
beoogde resultaten zijn opgenomen en kent een duidelijk start- en een eindpunt.  

▪ De intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op herstel, (structurele) 
gedragsverandering teweegbrengen, organiseren van perspectief, versterken 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind 
en hierop toezicht houden en organiseren van terugvalpreventie. 

▪ In de regel wordt een beschikking/toewijzing afgegeven voor de duur van 6 tot 12 maanden. 
Daarna wordt de jeugdhulpinzet geëvalueerd (gesprek tussen Jeugdhulpaanbieder en lokaal 
team). 

▪ De directe behandelaar is een post-hbo of wo-niveau geschoolde professional en is SKJ dan 
wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Er is een SKJ dan wel 
BIG geregistreerde gedragswetenschapper (wo) betrokken die een deel van de hulpverlening 
uitvoert. De intensieve jeugdhulp interventies binnen dit programma worden uitgevoerd 
middels strikt geprotocolleerde methodieken waarvoor specifieke (bij)scholing noodzakelijk is. 

 
 
 

Behandeling individueel gedragswetenschapper 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

45A06  Jeugdhulp ambulant diagnostiek: 
inspanningsgericht 

6 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 108,00 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen door een gedragswetenschapper gericht op herstel, genezing, 
ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van een ontwikkelings-, opvoed- dan wel 
gedragsprobleem of aandoening en verminderen van de bijkomende problematiek. Bij specialistische 
behandeling staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problematiek onderliggend 
aan de klachten meer centraal. Hier wordt meer stilgestaan bij de persoonsgeschiedenis van de 
Jeugdige en worden klachten bekeken in het kader van diens persoonlijkheid. Bij specialistische 
behandeling zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het proces wat iemand doormaakt of het proces 
van de therapie. Het doel is door dit proces een meer structurele verandering in het persoonlijk 
functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen. 
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Voorwaarden 
▪ De interventie wordt zoveel mogelijk ingezet thuis of op school (niet gekoppeld aan stoel of 

bed).                                                                                               
▪ De interventie kan één of meerdere van de volgende punten bevatten: 

1. functionele diagnostiek door een gedragswetenschapper, bestaande uit multidisciplinair 
onderzoek ofwel ‘assessment’ om te bepalen welk arrangement of welke ondersteuning/ 
behandeling een persoon nodig heeft. 
2. specifieke CSLM-Ondersteuning (continue, systematische, langdurige, multidisciplinaire 
Ondersteuning). De behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en onder regie 
van een gedragswetenschapper met specifieke deskundigheid van de grondslagen en 
doelgroepen. 
3. kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden 
en/of gedrag, als dit een programmatische aanpak vereist waarvoor specifieke deskundigheid 
nodig is. De nieuw aan te leren vaardigheden en/of het gedrag richten zich op het 
terugdringen van stoornissen en beperkingen. De behandeling wordt zo ingericht dat de 
Jeugdige door het aanleren van nieuwe vaardigheden en/ of gedrag (toekomstige) verergering 
van zijn beperkingen, aandoeningen en beperkingen kan voorkomen of dat stoornissen en 
beperkingen teruggedrongen worden of de ernst van stoornissen en/of beperkingen worden 
beperkt. 

▪ In de regel wordt een beschikking/toewijzing afgegeven voor de duur van 6 tot 12 maanden. 
Daarna wordt de jeugdhulpinzet geëvalueerd (gesprek tussen Jeugdhulpaanbieder en lokaal 
team). 

▪ De behandelaar is een gedragswetenschapper (wo), SKJ- dan wel BIG-geregistreerd. 
 

 
 

Behandeling individueel specialistisch zwaar 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

45A16 Jeugdhulp ambulant specialistisch: 
outputgericht (zwaar) 

6 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 124,80 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van een ontwikkelings-, opvoed- dan wel gedragsprobleem of aandoening en verminderen van 
de bijkomende problematiek. Bij specialistische behandeling staat naast de direct aanwezige klachten 
ook de complexe problematiek onderliggend aan de klachten meer centraal. Hier wordt meer 
stilgestaan bij de persoonsgeschiedenis van de Jeugdige en worden klachten bekeken in het kader 
van diens persoonlijkheid. Bij specialistische behandeling zal daarnaast ook veel nadruk liggen op het 
proces wat iemand doormaakt of het proces van de therapie. Het doel is door dit proces een meer 
structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.     
     
Voorwaarden 

▪ De behandeling kent een afgebakende periode, met een onderliggend behandelplan waarin 
beoogde resultaten zijn opgenomen en kent een duidelijk start- en een eindpunt.  

▪ De interventies in deze behandeling worden ingezet om uithuisplaatsing of opname te 
voorkomen bij ernstige veiligheid- en ontwikkelingsbelemmering van de Jeugdige. De zeer 
intensieve behandeling, altijd multidisciplinair ingebed, is gericht op herstel, (structurele) 
gedragsverandering teweegbrengen, organiseren van perspectief, versterken 
opvoedvaardigheden van het systeem en netwerk en leren omgaan met gedrag van het kind 
en hierop toezicht houden en organiseren van terugvalpreventie. 

▪ In de regel wordt een beschikking/toewijzing afgegeven voor de duur van 6 tot 12 maanden. 
Daarna wordt de jeugdhulpinzet geëvalueerd (gesprek tussen Jeugdhulpaanbieder en lokaal 
team). 

▪ De directe behandelaar is een wo- of post-wo-niveau geschoolde professional en is SKJ- dan 
wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Er is een SKJ- dan wel 
BIG-geregistreerde gedragswetenschapper (post-wo) of kinder- en jeugdpsychiater betrokken 
die een deel van de hulpverlening uitvoert. 
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Product 3: Ambulante begeleiding groep 

 

Begeleiding groep regulier 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A49 Jeugdhulp ambulant regulier: 
inspanningsgericht (groep) 

4 Dagdeel € 53,02 

 
Productbeschrijving 
Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan Jeugdigen en/of ouders gericht op het verbeteren, 
ontwikkelen en stabiliseren van het welbevinden en/of het zelfstandig functioneren van de Jeugdige in 
de vorm van een groep. De zorg wordt ingezet als respijtzorg of om gestelde doelen (beter) te kunnen 
behalen. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren van 
leeftijdsgenoten en het aanbieden van structuur en ritme worden in de groepsbegeleiding als 
instrumenten gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een specifiek veilig en pedagogisch 
klimaat geboden, dat de ontwikkeling van de Jeugdigen stimuleert en gericht is op sociale 
vaardigheidstraining, emotieregulatie en/of zelfredzaamheid. 
 
Voorwaarden 

▪ Het kan zijn dat aanvullende begeleiding voor ouders in de thuissituatie ingezet moet worden 
om de benodigde vaardigheden voor terugkeer in de thuissituatie te ontwikkelen of aan te 
leren. Per dagdeel mag er maximaal 1 individueel uur worden beschikt/toegewezen.  

▪ Een zinvolle invulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de 
talenten, mogelijkheden en interesses van de Jeugdige en in programmavorm of een 
bepaalde structuur worden aangeboden. 

▪ Middelen die een Jeugdhulpaanbieder gebruikt om een dag inhoud te geven (zoals spellen 
(vermaak), sporten, uitjes o.i.d..) worden niet apart vergoed.  

▪ Ook worden er geen aparte individuele uren afgegeven voor vrijetijdsbesteding, hobby 
activiteiten of uitjes.  

▪ De begeleiding bevat activiteiten waarmee een Jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren 
van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie 
over het persoonlijk leven.  

▪ Begeleiding groep kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit.   
▪ Als het Product Begeleiding groep wordt ingezet als respijtzorg (ontlasten van de thuissituatie) 

is dit tijdelijk van aard en er wordt door de Jeugdhulpaanbieder en ouders een plan opgesteld 
hoe er door de tijd heen wordt afgebouwd. 

▪ In complexe situaties kan Begeleiding groep ook ingezet worden voor een deel van de 
beschreven doelen in het behandelplan.                                                              

▪ Begeleiding groep is een ontwikkel- en leerproces met doelen. Het is daarom noodzakelijk om 
periodiek het nut en noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde 
doelen. De resultaten van de doelen worden samen met Jeugdige/ouders geëvalueerd. De 
begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk 
verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (zoals 
peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). 

▪ Voor het Product Begeleiding groep geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij 
de maximale groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Er is minimaal 2,0 fte personeel op een groepsomvang van 8 Jeugdigen. 
▪ Ten minste één van de directe begeleiders is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel 

BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen het team geldt dat 
(een) minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional(s) onder 
verantwoordelijkheid van de hbo'er kan/kunnen worden ingezet. Bij meerdere begeleiders op 
één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders 
verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. 
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Begeleiding groep specialistisch 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A54 Jeugdhulp ambulant specialistisch 
inspanningsgericht (groep) 

5 en 6 Dagdeel € 98,32 

 
Productbeschrijving 
Het bieden van specialistische ondersteuning of begeleiding aan Jeugdigen, ouders en/of hun 
omgeving in een groep gericht op het verbeteren, ontwikkelen en stabiliseren van het welbevinden 
en/of het zelfstandig functioneren van de Jeugdige. De sociale interactie in een groep, leren van 
elkaar en ook steun ervaren van leeftijdsgenoten en het aanbieden van structuur en ritme worden in 
de groepsbegeleiding als instrumenten gebruikt. Daarnaast wordt er door professionals een specifiek 
veilig en pedagogisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling van de Jeugdigen stimuleert en gericht is 
op sociale vaardigheidstraining, emotieregulatie en/of zelfredzaamheid. 
 
Voorwaarden 

▪ Er wordt specialistische ondersteuning geboden op meerdere leefgebieden, omdat de 
Jeugdige (en/of de ouders) onvoldoende draagkracht heeft/hebben en het netwerk slechts 
beperkte mogelijkheden heeft. Daarnaast kunnen veiligheidsrisico's en onvoorspelbaarheid in 
gedrag en hulpbehoefte om specialistische ondersteuning vragen.  

▪ De begeleiding bevat activiteiten waarmee een Jeugdige en/of ouders worden ondersteund bij 
het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van 
structuur in en regie over het persoonlijk leven.                                                    

▪ Naast de specialistische zorg in de groep zit ouderbegeleiding altijd in het tarief en het 
Product inbegrepen, dit vindt plaats bij ouders thuis. Ouderbegeleiding bestaat uit maximaal 6 
gesprekken op jaarbasis waarin ouders actief worden meegenomen in de geleverde jeugdhulp 
en hoe de transfer van het aangeleerde naar huis wordt vormgegeven.  

▪ Een zinvolle invulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de 
talenten, mogelijkheden en interesses van de Jeugdige en in programmavorm of een 
bepaalde structuur worden aangeboden.  

▪ Middelen die een Jeugdhulpaanbieder gebruikt om een dag inhoud te geven (zoals spellen 
(vermaak), sporten, uitjes o.i.d..) worden niet apart vergoed. 

▪ Tijdens de activiteit (niet zijnde vrijetijdsbesteding, hobby activiteiten of uitjes) kan een hoge 
mate van begeleiding nodig zijn, die onder dit Product valt.                                              

▪ Begeleiding groep kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit. Het 
gemiddelde traject is 6 tot 9 maanden.                                                 

▪ In complexe situaties kan Begeleiding groep ook ingezet worden voor een deel van de 
beschreven doelen in het behandelplan.                                                               

▪ Begeleiding groep is een ontwikkel- en leerproces met doelen. Het is daarom noodzakelijk om 
periodiek het nut en noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde 
doelen. De resultaten van de doelen worden samen met Jeugdige/ouders geëvalueerd. De 
begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk 
verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (zoals 
peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 4 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ De directe begeleider is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd 
(zie norm van de verantwoorde werktoedeling). De betrokkenheid van een SKJ- dan wel BIG- 
geregistreerde gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak consultatief. Bij 
meerdere begeleiders op één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van 
aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. 
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Kinderopvang plus 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

45A52 Jeugdhulp ambulant regulier: 
inspanningsgericht (op locatie) 

4,5 en 6 Uur € 13,80 

 
Productbeschrijving 
Als het lokale team van de gemeente vaststelt dat een Jeugdige niet zonder extra ondersteuning 
opgevangen kan worden in de reguliere LRK-geregistreerde buitenschoolse - of kinderopvang, kan er 
een Plus toegewezen worden. De ondersteuningsvraag ligt op het gebied van gedrag, cognitieve 
vermogens, medische redenen of een combinatie hiervan. De BSO wordt gezien als vrije tijd en wordt 
daarom vooral gekenmerkt door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld 
van de Jeugdige.  
 
Voorwaarden 

▪ De ouders betalen de kinderopvang (vanuit de wet kinderopvang) en de gemeente bekostigd 
de extra ondersteuningsbehoefte (vanuit de Jeugdwet): de Plus.   

▪ De plus wordt toegewezen aan de hand van het aantal uren per dag dat de Jeugdige 
gebruikmaakt van de kinderopvang.                                                            

▪ Voor de reguliere opvang betaald een ouder een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald 
conform de Toeslagenwet. De niet toeslagouders betalen de bijdrage conform bijdrage 
toeslagenmodel (afhankelijk van hoogte van het inkomen). 

▪ Ten minste één van de directe begeleiders is een hbo-geschoolde professional, SKJ- dan wel 
BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Binnen het team geldt dat 
(een) minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional(s) onder 
verantwoordelijkheid van de hbo'er kan/kunnen worden ingezet. Bij meerdere begeleiders op 
één groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team van aanwezige begeleiders 
verwacht, conform de norm van de verantwoorde werktoedeling. 
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Product 4: Persoonlijke verzorging 

 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

40A11  Persoonlijke verzorging regulier: 
inspanningsgericht (individueel) 

4 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 46,80 

 
Productbeschrijving 
Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij de hulp die nodig is op het ontwikkelen of stabiliseren op 
het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen. 
 
Voorwaarden 

▪ Het ondersteunen bij, stimuleren van, het aanleren van of het gedeeltelijk overnemen van 
activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging, gericht op het opheffen van een 
tekort aan zelfredzaamheid.            

▪ De aard van de hulpvraag ligt hier nadrukkelijk niet op een behoefte aan geneeskundige zorg, 
een groot risico op medische complicaties, of een hoog risico op geneeskundige zorg. 

▪ De directe begeleider is een op minimaal mbo-4 geschoolde relevant opgeleide professional 
(passend bij de problematiek van de doelgroep) (zie norm van de verantwoorde 
werktoedeling). Het aanreiken en toedienen van medicijnen of het aanbrengen van sondes 
(zogenaamde ‘risicovolle handelingen’) dient te worden uitgevoerd volgens de ‘Kwaliteitswet 
zorginstellingen’ door professionals die hiervoor een bekwaamheidsverklaring hebben 
afgelegd.  
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Product 5: Vervoer 

 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

42A03 Vervoer: inspanningsgericht 4 Etmaal € 17,49 

 
Productbeschrijving 
Het bieden van vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Uitgangspunt hierbij is 
dat vervoer wordt verzorgd tussen het thuisadres en het adres waar de behandeling / hulp / 
ondersteuning plaatsvindt en visa versa. 
 
Voorwaarden 

▪ Er is een medische noodzaak en/of de jeugdige en het gezin/netwerk zijn structureel beperkt 
zelfredzaam, waardoor het in het eigen netwerk van de jeugdige niet mogelijk is om vervoer te 
organiseren. Het openbaar vervoer biedt geen uitkomst. De lokale teams bepalen met input 
van de Jeugdhulpaanbieder en Jeugdige of er sprake is van bovenstaande. 

▪ De Jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor kwalitatief en veilig vervoer. Het vervoer dient 
passend te zijn voor de doelgroep.         

▪ De beschikking vervoer wordt alleen toegekend in combinatie met ambulante begeleiding 
groep (Product 45A49 of 45A54). 

▪ Maximaal 1 retourrit per etmaal, gemaximeerd door het aantal dagen met een groepsproduct 
per periode. 

▪ Jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor het borgen van veiligheid en betrouwbaarheid 
van het vervoer, door te werken met chauffeurs die in het bezit zijn van een EHBO-certificaat 
en VOG. Vervoer van rolstoelgebruikers moet plaatsvinden conform de code VVR (Code 
Verantwoord Vervoer Rolstoelinzittenden). 
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Product 6: Consultatie en advies 

 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

Consultatie en 
advies  

Consultatie en advies langer dan 30 
minuten ten behoeve van op- en 
afschalen  

- Uren € 88,83 

 
Productbeschrijving 
Consultatie en advies langer dan 30 minuten ten behoeve van mogelijk op- en afschalen van 
Jeugdhulp producten. Het betreft hier alleen een consultatie- of adviesvraag van het lokale team aan 
een gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder. 
 
Voorwaarden 

▪ Afhankelijk van de problematiek minimaal een hbo-, post-hbo-, wo- of post-wo-niveau 
geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde 
werktoedeling). 

▪ Het betreft hier uitsluitend consultatie en advies dat gerelateerd is aan een specifieke 
Jeugdige uit een gemeente in het Samenwerkingsverband FoodValley; niet-casusgebonden 
werkoverleg valt niet hieronder. 

▪ Het betreft hier alleen een consultatie- of adviesvraag van het lokale team aan een 
gecontracteerde Jeugdhulpaanbieder. 

▪ Het gaat alleen over een Jeugdige die geen voorziening heeft bij de instelling waaraan advies/ 
consultatie gevraagd wordt. 

▪ Ook het opvragen of er plek is / of een bepaalde behandeling (bij de betreffende 
Jeugdhulpaanbieder waaraan consultatie / advies gevraagd) moet worden gedaan, wordt 
uitgesloten. 

 
  



 
 

               14 

Product 7: Ernstig Enkelvoudige Dyslexie 

 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

45A65  Behandeling: inspanningsgericht 5 Cliënt 
Gebonden 
Uren 

€ 94,72 

 
Productbeschrijving 
Enkelvoudige, ernstige dyslexie (EED); een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot 
toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Dit Product bevat behandeling inclusief 
diagnostiek. 
 
Voorwaarden 

▪ Behandeling die wordt verricht conform het protocol 'Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, 
diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006). 

▪ De aanbieder van EED behandeling beschikt over het Kwaliteitskeurmerk Dyslexiezorg: NKD   
(of een gelijkwaardig keurmerk). 

▪ Bij dyslexie geldt dat voor diagnostiek uitsluitend gebruikgemaakt mag worden van door 
COTAN gevalideerd diagnostisch instrumentarium.   

▪ Indien na diagnose geen EED wordt vastgesteld, is geen behandeling mogelijk vanuit de 
Jeugdwet. Dan wordt slechts de diagnostiek gefactureerd.                                           

▪ Een EED-traject kan slechts eenmaal toegekend worden. 
▪ Bij groepsbehandeling wordt alleen de groepscontacttijd per Jeugdige gefactureerd verdeeld 

naar rato over de Jeugdigen. 
▪ Een sessie heeft maximaal 60 minuten behandeltijd, inclusief terugkoppeling ouders en 

leerkracht. 
▪ Enkelvoudig betekent dat de Jeugdige naast de dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of 

andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -
behandeling (comorbiditeit). Lichtere vormen van dyslexie dienen door het onderwijs te 
worden behandeld. 

▪ De behandelaar is een kinder- en jeugdpsycholoog of een orthopedagoog, altijd onder 
verantwoordelijkheid/supervisie van een GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist met 
kennis van dyslexie, of de behandelaar is een logopedist met aantekening dyslexiespecialist 
met altijd supervisie van een GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist met kennis van 
dyslexie, of de behandelaar is een GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist met kennis 
van dyslexie.  
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Product 8: Generalistische basis GGZ, specialistische GGZ, specialistische 
GGZ klinisch en curatieve GGZ-zorg door kinderartsen 

 

Generalistische basis GGZ 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / 
generalistisch 

4 Minuut € 1,59 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen is gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of 
hanteerbaar maken van het gedragsprobleem of de aandoening voor de Jeugdige en zijn systeem. De 
behandeling  pakt een probleem aan, waardoor het indien mogelijk opgeheven of hanteerbaar wordt 
gemaakt. Het gaat vaak om het aanleren van nieuwe vaardigheden. 
(Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek is onderdeel van 
de behandeling. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met 
een daaraan gekoppelde behandeltermijn en waarborgen voor de veiligheid voor de ontwikkeling van 
de Jeugdige. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandeling in het kader van generalistische basis GGZ kan niet gelijktijdig ingezet 
worden met een behandeling in het kader van gespecialiseerde GGZ. Generalistische basis 
GGZ kan voorafgaand aan of na afloop van gespecialiseerde GGZ ingezet worden. 

▪ Behandeling duurt een afgebakende (meestal korte) periode, met een start en eindpunt. 
▪ Binnen dit Product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan, maar wel 

een korte inventarisatie van de problemen en van de factoren die de klachten positief of 
negatief beïnvloeden.                                                      

▪ De behandeling focust op het verminderen van de klachten en stimuleert om zo snel mogelijk 
zelf de draad weer op te pakken. Als de generalist onvoldoende mogelijkheden ziet, verwijst 
hij naar de specialist.                                   

▪ De behandeling heeft als doel om veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te 
realiseren waarbinnen  klachten wegnemen of verminderen, gevolgen van de stoornis worden 
teruggedrongen of beperkt, een gestagneerde ontwikkeling op gang wordt gebracht en/of 
achteruitgang in functioneren wordt voorkomen. 

▪ Eén of meerdere behandeltraject(en) per Jeugdige duurt/duren maximaal 1800 minuten per 
jaar. 

▪ De directe behandelaar is een post-hbo of wo-niveau geschoolde professional, SKJ- dan wel 
BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). In de basis GGZ is altijd 
een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor advies of consultatie.                                                                     
Landelijke standaard regiebehandelaar Basis GGZ (BIG-geregistreerd met een GGZ-
specifieke opleiding): 
*Gezondheidszorgpsycholoog (mogelijkheid 1 bij vrijgevestigde); 
*Kinder- en jeugdpsychotherapeut (mogelijkheid 2 bij vrijgevestigde); 
*Klinisch (neuro)psycholoog (mogelijkheid 3 of 4 bij vrijgevestigde); 
*Orthopedagoog generalist; 
*Verpleegkundig specialist GGZ;                                        
*Verslavingsarts in profielregister KNMG. 
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Gespecialiseerde GGZ 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

54002 Jeugd-ggz behandeling 
specialistisch 

5 en 6 Minuut € 1,83 

 
Productbeschrijving 
Behandeling van Jeugdigen gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van het gedragsprobleem of de aandoening voor de Jeugdige en zijn systeem. Het gaat vaak 
om het aanleren van nieuwe vaardigheden. (Beeldvormend/handelingsgericht/specialistisch) 
diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek is onderdeel van de behandeling en richt zich op de 
klachten en stoornis. Diagnostiek en behandeling van de Jeugdige en zijn systeem in een traject op 
maat conform de (multidisciplinaire) richtlijnen en altijd vanuit een multidisciplinair kader, waarbij 
meestal meerdere interventies (tegelijkertijd of na elkaar) worden ingezet. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandeling duurt een afgebakende (meestal korte) periode, met een start- en eindpunt. 
▪ De behandeling heeft als doel om veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te 

realiseren waarbinnen  klachten wegnemen of verminderen, gevolgen van de stoornis worden 
teruggedrongen of beperkt, een gestagneerde ontwikkeling op gang wordt gebracht en/of 
achteruitgang in functioneren wordt voorkomen. 

▪ De directe behandelaar is een wo-niveau of post-wo-niveau geschoolde professional, SKJ- 
dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde werktoedeling). Bij GGZ-
instellingen worden behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ gegeven vanuit 
multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch psycholoog lid van een 
multidisciplinair team.  

▪ Landelijke standaard regiebehandelaar Gespecialiseerde GGZ (BIG-geregistreerd met een 
GGZ-specifieke opleiding): 
*Gezondheidszorgpsycholoog; 
*Kinder- en jeugdpsychotherapeut (mogelijkheid 1 bij vrijgevestigde); 
*Klinisch (neuro)psycholoog (mogelijkheid 2 of 3 bij vrijgevestigde); 
*Verpleegkundig specialist GGZ; 
*Kinder- en jeugdpsychiater (mogelijkheid 4 bij vrijgevestigde); 
*Verslavingsarts in profielregister KNMG. 

 
 
 

GGZ beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisiszorg 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

54008 Jeugd-ggz 
beschikbaarheidscomponent voor 
24-uurs crisiszorg 

7 Traject € 774,68 

 
Productbeschrijving 
De beschikbaarheidscomponent voor 24 uurs crisiszorg vergoedt de kosten voor de 
beschikbaarheidsfunctie en de salaristoeslagen voor de behandelaar buiten kantooruren. Het tarief 
maakt geen onderscheid tussen crisiszorg binnen of buiten kantooruren. 
 
Voorwaarden 

▪ De verrichting mag één keer per crisisopname of -behandeling geregistreerd worden bij 
levering van het volgende Product: 54002 (jeugd-ggz behandeling specialistisch). 

▪ Er is sprake van (één of meerdere van) de volgende activiteiten: crisiscontact binnen 
kantooruren, crisiscontact buiten kantooruren, intake en screening crisisinterventie, 
psychiatrisch onderzoek crisisinterventie, farmacotherapie crisisinterventie, steunend en 
structurerend crisiscontact.                                                             

▪ Jeugdhulpaanbieder kan bereikbaarheid en beschikbaarheid vormgeven door afspraken met 
of inzet van andere organisaties. 

▪ Dit Product kan eenmaal per crisisopname gedeclareerd worden. 
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▪ Afhankelijk van de problematiek minimaal een hbo-, post-hbo-, wo- of post-wo-niveau 
geschoolde professional, SKJ- dan wel BIG-geregistreerd (zie norm van de verantwoorde 
werktoedeling). 
 

 
 

GGZ verblijf A 

Product  Omschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

54009 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse A 7 Etmaal € 123,15 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, 
sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie tijdens een 
opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door het 
Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel zit bij het verblijfsproduct in. De behandeling 
valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het 
zelfoplossend vermogen en zelfregie van de Jeugdige. 

▪ Voor zover Jeugdigen mobiliteitsproblemen hebben vergen deze geen extra verzorging of 
toezicht. 

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er geen begeleiding noodzakelijk. De 
zelfredzaamheid van de Jeugdigen is groot.     

▪ Het merendeel van de Jeugdigen gaan in het kader van het behandelplan regelmatig enkele 
dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maken dan geen gebruik van de 
verblijfsfaciliteiten.                          

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 
de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben.  

▪ Er wordt minimaal 0,3 netto fte personeel per bed/plaats ingezet.  
 
 
 

GGZ verblijf B 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54010 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse B 7 Etmaal € 171,98 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie 
tijdens een opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door 
het Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel zit bij het verblijfsproduct in. De 
behandeling valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het 
zelfoplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. 

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. 
Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. 

▪ Het merendeel van de Jeugdigen gaan in het kader van het behandelplan regelmatig enkele 
dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maken dan geen gebruik van de 
verblijfsfaciliteiten.                             

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 
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▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 
de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben. 

▪ Er wordt minimaal 0,5 netto fte personeel per bed/plaats ingezet.  
 

 
 

GGZ verblijf C 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54011 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse C 7 Etmaal € 220,82 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een matige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, 
sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie tijdens een 
opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door het 
Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel  zit bij het verblijfsproduct in. De behandeling 
valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het 
zelfoplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. 

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. 
Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. 

▪ Het merendeel van de Jeugdigen blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de 
verblijfsfaciliteit.                                                                               

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 
de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben. 

▪ Er wordt minimaal 0,7 netto fte personeel per bed/plaats ingezet.  
 
 

 

GGZ verblijf D 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54012 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse D 7 Etmaal € 268,59 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie 
tijdens een opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door 
het Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel  zit bij het verblijfsproduct in. De 
behandeling valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ VOV-personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. 
Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op aanvraag/behoefte 
noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de Jeugdigen is wisselend.                                                

▪ Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel toezicht noodzakelijk.  
▪ Het merendeel van de Jeugdigen blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de 

verblijfsfaciliteit. 
▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 

groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 
▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 

de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben.  

▪ Er wordt minimaal 0,9 netto fte personeel per bed/plaats ingezet.  
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GGZ verblijf E 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54013 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E 7 Etmaal € 366,26 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie 
tijdens een opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door 
het Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel  zit bij het verblijfsproduct in. De 
behandeling valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ VOV-personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt op het aanbieden 
van oplossingen.  De zelfredzaamheid van de Jeugdigen is wisselend. Wel is volledige 
begeleidende zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door het VOV-personeel 
noodzakelijk.                                            

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding op 
aanvraag/behoefte nodig.                                             

▪ De Jeugdigen blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de verblijfsfaciliteit. 
▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 

groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 
▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 

de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben. 

▪ Er wordt minimaal 1,3 netto fte personeel per bed/plaats ingezet.  
 
 

 

GGZ verblijf F 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54014 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F 7 Etmaal € 415,09 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie 
tijdens een opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door 
het Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel  zit bij het verblijfsproduct in. De 
behandeling valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ VOV-personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door 
personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. In het 
algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering. De 
zelfredzaamheid van de Jeugdigen is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent 
(opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel is noodzakelijk.                                                                                

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig.                           
▪ De Jeugdigen blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de verblijfsfaciliteit. 
▪ Alleen bij het Rijk in het locatieregister geregistreerde GGZ instellingen en aangemerkte 

locaties (voorheen BOPZ aanmerking en BOPZ- aangemerkte locatie) mogen gedwongen 
jeugdzorg uitvoeren. De verblijfsfaciliteit is een gesloten setting met aanpassingen voor onder 
andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 
de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben.  
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▪ Er wordt minimaal 1,5 netto fte personeel per bed/plaats ingezet. 
 

GGZ verblijf G 
Product  Omschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

54015 Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G 7 Etmaal € 584,95 

 
Productbeschrijving 
Voor de Jeugdige is als gevolg van een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld 
(psychisch, sociaal en somatisch functioneren), een gestructureerde alternatieve opvoedingssituatie 
tijdens een opname noodzakelijk (evenals behandeling). De geneeskundige zorg en begeleiding door 
het Verplegend-Opvoedend-Verzorgend (VOV)- personeel  zit bij het verblijfsproduct in. De 
behandeling valt hier niet onder. 
 
Voorwaarden 

▪ VOV-personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het 
opleggen van oplossingen. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding 
en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.  De zelfredzaamheid 
van de Jeugdigen is zeer laag. Er is volledige overname van zorg en permanent toezicht door 
het VOV-personeel noodzakelijk.                                                                           

▪ Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele begeleiding nodig.  
▪ De Jeugdigen blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de verblijfsfaciliteit. 
▪ Alleen bij het Rijk in het locatieregister geregistreerde GGZ instellingen en aangemerkte 

locaties (voorheen BOPZ aanmerking en BOPZ- aangemerkte locatie) mogen gedwongen 
jeugdzorg uitvoeren. De verblijfsfaciliteit is een gesloten setting met aanpassingen voor onder 
andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. 

▪ Voor dit Product geldt de maximale groepsomvang van 8 Jeugdigen. Bij de maximale 
groepsomvang tellen alle Jeugdigen onder de 18 jaar (ook eigen kinderen) mee. 

▪ Tarieven zijn inclusief VOV-personeel in een voorziening voor 24 uurs verblijf. Afhankelijk van 
de zwaarte van de jeugdhulp kan het VOV-personeel zowel een behandelende en/of 
begeleidende taak hebben.  

▪ Er wordt minimaal 2,2 netto fte personeel per bed/plaats ingezet. 
 
 

 

GGZ consult gedragsproblemen kinderarts 

Product  Productomschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

53A02 Consult op de polikliniek bij 
gedragsproblemen 

5 Traject € 320,15 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Consult op de 
polikliniek bij gedragsproblemen. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 

 

 

GGZ behandeling of onderzoek gedragsproblemen kinderarts 
Product  Productomschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

53A01 Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij 
gedragsproblemen 

- Traject € 783,18 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Behandeling of 
onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen. 
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Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 
 

 
 
GGZ consult psychische en/of gedragsaandoening kinderarts  

Product  Productomschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

53A04 Consult op de polikliniek bij een 
psychische of gedragsaandoening 

- Traject € 377,06 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Consult op de 
polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 
 

 

 

GGZ behandeling of onderzoek psychische of gedragsaandoening kinderarts 
Product  Productomschrijving Interventie 

niveau 
Eenheid Tarief 

2020 

53A06 Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij 
Een psychische of 
gedragsaandoening (excl. 
activiteiten psychosociaal specifiek) 

- Traject € 883,36 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Behandeling of 
onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (exclusief 
activiteiten psychosociaal specifiek). 
 
Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 
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GGZ behandeling of onderzoek psychische of gedragsaandoening (incl. 
psychosociaal) kinderarts 

Product  Productomschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

53A05 Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij een 
psychische of gedragsaandoening 
(incl. activiteiten psychosociaal 
specifiek) 

- Traject € 1.238,13 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Behandeling of 
onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (inclusief 
activiteiten psychosociaal specifiek). 
 
Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 
 
 
 

GGZ dagbehandeling (meer dan 1) of polikliniekbezoeken (meer dan 6) psychische of 
gedragsaandoening kinderarts 

Product  Productomschrijving Interventie 
niveau 

Eenheid Tarief 
2020 

53A03 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 
meer dan 1 dagbehandeling bij een 
psychische of gedragsaandoening 

- Traject € 1.590,02 

 
Productbeschrijving 
Curatieve GGZ-zorg door een kinderarts bij ADHD en psychiatrische stoornissen. Meer dan 6 
polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening. 
 
Voorwaarden 

▪ De behandelaar is een BIG-geregistreerde kinderarts. 
 


