AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS
Bij de verordening jeugdhulp SWW
Met ingang van 1 januari 2016

Programma Jeugd SWW

Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW

Naam

Beleidsadviseurs Jeugd

Datum

15 december 2015

1

INHOUD
Uitvoeringsregels ..................................................................................................................................... 3
toelichting ............................................................................................................................................. 3
Artikel 1 beschikbare voorzieningen .................................................................................................... 3
1.1

Individuele voorzieningen .................................................................................................... 3

1.2

Overige voorzieningen ......................................................................................................... 3

Artikel 2 voorwaarden en afweging verstrekking individuele voorziening via huisarts, medisch
specialist of jeugdarts .......................................................................................................................... 4
Artikel 3 voorwaarden en afweging verstrekking individuele voorziening door de gemeente ............. 4
Artikel 4 procedure Toegang jeugdhulp via de gemeente ................................................................... 4
Artikel 5 Regels voor pgb ..................................................................................................................... 6
5.1

Voorwaarden voor persoon van het sociale netwerk .......................................................... 6

5.2

Hoogte van het PGB, Tarieven in percentages ................................................................... 6

Artikel 6 Kwaliteit .................................................................................................................................. 8

2

UITVOERINGSREGELS
Op grond van de Jeugdwet kunnen gemeenten nadere regels vaststellen voor het uitvoerende beleid.
De verordening vaststellen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Nadere regels, in Stichtse
Vecht uitvoeringsregels genoemd, liggen bij het college.

TOELICHTING
De Jeugdwet schrijft in de artikelen 2.9, 2.10 en 2.12 voor dat de gemeenteraad per verordening in
ieder geval uitvoeringsregels opstelt:
•
•
•
•
•
•
•

over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige
(jeugdhulp)voorzieningen;
met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning, de wijze van beoordeling van en de
afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
over de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt
afgestemd met andere voorzieningen op gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke
ondersteuning, werk en inkomen;
over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget (PGB) wordt vastgesteld;
voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of
persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijke gebruik van de Jeugdwet;
over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van de Jeugdwet, en
ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering en de eisen die
worden gesteld aan de kwaliteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering, waar het college ten aanzien daarvan de uitvoering van de Jeugdwet door
derden laat verrichten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de deskundigheid van
de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

Bij het maken van de Verordening jeugdhulp 2015 gemeenten SWW –op basis van de
modelverordening VNG- zijn diverse lokale keuzes gemaakt die in het model werden geboden.
Een belangrijke keuze is om meer bevoegdheden bij het college te leggen in plaats van bij de
gemeenteraad. Hiervoor is gekozen omdat 2015 een overgangsjaar is, waarin veel verandert en de
mogelijkheid aanwezig moet zijn om, als de praktijk daarom vraagt, aanpassingen door te voeren. Het
is belangrijk om het nieuwe, lokale stelsel aan de praktijk te kunnen toetsen én flexibel aan de
werkelijkheid te kunnen aanpassen.
Deze uitvoeringsregels zijn een uitwerking van de Verordening Jeugdhulp 2015 Stichtse Vecht,
Weesp en Wijdemeren.

ARTIKEL 1 BESCHIKBARE VOORZIENINGEN
Het college is, conform artikel 2 verordening Jeugdhulp SWW, verantwoordelijk voor het verstrekken
van jeugdhulp in de vorm van algemene voorzieningen, overige voorzieningen en individuele
voorzieningen.
1.1
INDIVIDUELE VOORZIENINGEN
Individuele voorzieningen zijn voorzieningen gericht op intensieve, specialistische en/of excluderende
ondersteuning. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:
specialistische ondersteuning, residentieel, crisisopvang, gezinsvervanging, AM(h)K,
jeugdbescherming, jeugdreclassering, basis jeugd GGZ, specialistische jeugd GGZ, dagbesteding,
individuele begeleiding, kortdurend verblijf, jeugdzorg plus.
1.2
OVERIGE VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen zijn voorzieningen gericht op lichte ondersteuning.
De volgende overige voorzieningen zijn beschikbaar:
participatie, signaleren, kortdurende ondersteuning jeugdhulp en coördinatie van zorg.
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ARTIKEL 2 VOORW AARDEN EN AFWEGING VERSTREKKING INDIVIDUELE
VOORZIENING VIA HUISARTS, MEDISCH SPECIALIST OF JEUGDARTS
voorwaarden voor toekenning, wijze van beoordeling, afwegingsfactoren
Cliënt komt in aanmerking voor een individuele voorziening door verwijzing door huisarts, medisch
specialist of jeugdarts, die hiervoor zijn eigen afwegingsfactoren gebruikt.
informatie aan ouders
De gemeentelijke website wordt zodanig ingericht dat alle noodzakelijke informatie hierop terug te
vinden is. Tevens kan de informatie desgewenst in papieren vorm worden verstrekt.
procedureregels voor de toegang tot jeugdhulp
Na een verwijzing door een arts vraagt de zorgaanbieder, zodra de cliënt bekend is, binnen een week
een toewijzingsbericht aan bij de gemeente. Het college verstrekt hierop een beschikking, waarbij in
beginsel het oordeel van de aanbieder wordt overgenomen. De privacywetgeving wordt hierbij in acht
genomen. Medio 2016, wanneer de 315 berichten van kracht zijn, verloopt de melding van de
zorgaanbieder bij de gemeente via dit berichtenverkeer.
Het college kan een nader onderzoek laten uitvoeren naar het door de aanbieder opgestelde
behandelplan. Hierbij kan worden meegenomen of het behandelplan in redelijkheid qua intensiviteit in
verhouding staat tot de problematiek en of voor de juiste zorgvorm is gekozen.
De in rekening gebrachte kosten dienen in lijn te zijn met de afgesproken tarieven.
De procedureregels worden nader uitgewerkt in de werkwijze rond het sociale wijkteam en de
backoffice jeugd.

ARTIKEL 3 VOORW AARDEN EN AFWEGING VERSTREKKING INDIVIDUELE
VOORZIENING DOOR DE GEMEENTE
voorwaarden voor toekenning, wijze van beoordeling, afwegingsfactoren
Cliënt komt in aanmerking voor een individuele voorziening door verwijzing door gemeentelijke
toegang en/of deskundige. De gemeentelijke toegang stelt hieromtrent een protocol op.
Er wordt een gezamenlijk behandelplan opgesteld. De cliënt en/of zijn ouders zijn gerechtigd een
familiegroepsplan op te stellen.
informatie aan ouders
De gemeentelijke website wordt zodanig ingericht dat alle noodzakelijke informatie hierop terug te
vinden is. Tevens kan de informatie desgewenst in papieren vorm worden verstrekt.
procedureregels voor de toegang tot jeugdhulp
Een zorgvraag wordt beoordeeld door de gemeentelijke toegang. Hiervoor kan desgewenst nader
advies worden ingewonnen bij een deskundige.
Het college beoordeelt het verzoek en neemt een besluit binnen 14 dagen na ontvangst van het
verzoek. Als een redelijke beslissing binnen deze termijn niet mogelijk is dan kan de beslissing worden
uitgesteld voor de duur van de periode die nodig is om alle benodigde informatie te verkrijgen.
Zie verder artikel 4.

ARTIKEL 4 PROCEDURE TOEGANG JEUGDHULP VIA DE GEMEENTE
4.1. BEOORDELING VOORZIENINGEN

1. Het college zorgt ervoor dat de benodigde expertise beschikbaar is voor de beoordeling van
de te verstrekken individuele voorziening jeugdhulp.
2. Voor de beoordeling van het toekennen van een individuele voorziening doet het college
onderzoek, voor en in een gesprek en legt de bevindingen van het vooronderzoek en het
gesprek schriftelijk vast in een ondersteuningsplan.
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4.2.Vooronderzoek

1. Het college – in de praktijk gemandateerd aan deskundigen - verzamelt alle voor het
onderzoek, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en
maakt vervolgens zo spoedig mogelijk met hem een afspraak voor een gesprek.
2. Voor het gesprek verschaffen de jeugdige (en)/of zijn ouders aan het college alle overige
gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn
en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige (en)/of zijn ouders
verstrekken in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage.
3. Het college kan in overleg met de jeugdige (en)/of zijn ouders afzien van een vooronderzoek
als bedoeld in het eerste lid.

4.3.Gesprek

1. Het college – in de praktijk gemandateerd aan deskundigen - onderzoekt in een gesprek
tussen deskundigen en de jeugdige (en)/of zijn ouders, zo spoedig mogelijk en voor zover
nodig:
a. de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie
van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;
b. het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;
c. het vermogen van de jeugdige (en)/of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de
naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;
d. de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening;
e. de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige
voorziening;
f. de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;
g. de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met
voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of
werk en inkomen;
h. hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de
levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, en
i. de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een pgb en de aanwezigheid van
draagkracht voor beheer van een pgb bij budgethouders, waarbij de jeugdige (en)/of zijn
ouders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze.
2. In de gevallen bedoeld in artikel 8.2.1 van de wet informeert het college de ouders dat een
ouderbijdrage is verschuldigd en hoe deze bijdrage wordt geïnd.
3. Het college informeert de jeugdige (en)/of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek,
hun rechten en plichten en de vervolgprocedure en vraagt hen toestemming om hun
persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan een behandelaar.
4. Het college kan in overleg met de jeugdige (en)/of zijn ouders afzien van een gesprek.

4.4 Ondersteuningsplan

Het college – in de praktijk gemandateerd aan deskundigen – en de jeugdige (en)/of zijn ouders
zorgen voor schriftelijke verslaglegging van het onderzoek en het gesprek, in het zogenoemde
ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan, dat binnen redelijke termijn moet worden
opgesteld, staat in ieder geval opgenomen:
a. Opname van de BSN-gegevens of identificatiedocument
b. Doelen van de ondersteuning
c. Inzet eigen kracht en sociale netwerk
d. Hulpverlening vanuit algemene voorzieningen en/of individuele voorzieningen
e. Traject en duur ondersteuningsplan
f. De integrale aanpak; de afstemming met andere gebieden (zoals WMO en Participatie)

4.5 Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan is een hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders,
samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de
jeugdige behoren. Op grond van art. 4.1.1.a Jw (amendement) biedt de jeugdhulpaanbieder of de
gecertificeerde instelling als eerste de mogelijkheid om, binnen een redelijke termijn, een
familiegroepsplan op te stellen. Het voorgaande is niet van toepassing op de gecertificeerde
instelling die jeugdreclassering uitvoert of die de voogdij uitoefent in het geval dat de ouders
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ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Slechts indien de ouders aan de
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling te kennen hebben gegeven dat zij geen
gebruik wensen te maken van de in de eerste zin bedoelde mogelijkheid, concrete bedreigingen in
de ontwikkeling van het kind hiertoe aanleiding geven of de belangen van het kind anderszins
geschaad worden, kan de jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling hier vanaf zien.
In de praktijk zal met betrokkene(n) worden besproken of zij een familiegroepsplan (art. 4.5)
wensen te maken of een ondersteuningsplan (art. 4.4). Voor beide vormen geldt dat inwoners
nauwgezet worden betrokken bij de zorg en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid hierin.

ARTIKEL 5 REGELS VOOR PGB
Het college verstrekt jeugdhulp in de vorm van een pgb indien aan de voorwaarden van artikel 6
Verordening Jeugdhulp SWW is voldaan. Bij levering van een pgb door ZZP-er, freelancer of persoon
in dienst van een zorgaanbieder is sprake van een arbeidsverhouding tussen de budgethouder en de
zorgverlener vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Wanneer sprake is van informeel
zorgverlener(s) is geen sprake van een arbeidsverhouding. Onder informeel zorgverleners verstaan
we een persoon die ondersteuning levert aan de cliënt maar geen ZZp-er, freelancer of een persoon
in dienst van een zorgaanbieder is. De zorg, van zowel informele als formele zorgverleners, gehouden
aan de in de Jeugdwet gestelde kwaliteitseisen (art. 4 Jeugdwet).

5.1

VOORW AARDEN VOOR PERSOON VAN HET SOCIALE NETW ERK

Degene aan wie een pgb wordt verstrekt, kan de jeugdhulp onder de volgende voorwaarden
betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk:
a. die persoon krijgt voor zijn diensten een tarief betaald tot een tarief dat door college per
beschikking wordt bepaald;
b. dit tarief bedraagt 20,- per uur, of wanneer de tarieven voor zorg in natura lager zijn dan 20,voor vergelijkbare zorg, een bedrag van 60% van het zorg in natura tarief;
c. die persoon heeft aangegeven dat de zorg aan betreffende cliënt voor hem niet tot
overbelasting leidt;
d. de geleverde zorg de gebruikelijke zorg overschrijdt, en
e. tussenpersonen of belangbehartigers mogen niet uit het pgb worden betaald.

5.2 DECLARABELE KOSTEN PGB
Wij hanteren bij het pgb geen vrij besteedbaar bedrag. Uit het pgb mogen wel enkele kostenposten
worden vergoed, hiervoor wordt echter geen extra bedrag toegekend. De volgende kosten mogen uit
het pgb worden betaald:
1. Admnistratiekosten
2. Eenmalige uitkering: hiervan is sprake indien de pgb-houder komt te overlijden. De
hulpverlener krijgt dan nog eenmaal een maandsalaris, mits sprake is van een maandelijks
bedrag.
3. Feestdagenuitkering van maximaal € 272, 4. Reiskosten zorgverlener: maximaal € 0,19 per kilometer
5. Vakantie (vakantiedagen, vakantiegeld)
Bemiddelingskosten mogen niet uit het pgb worden betaald.
5.3

HOOGTE VAN HET PGB, TARIEVEN IN PERCENTAGES

In lijn met de Wmo wordt als uitgangspunt voor de tariefbepaling de laagste adequate zorg in natura
gehanteerd. We hanteren hierbij de tarieven die in het inkoopbeleid zijn vastgesteld.
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Eventuele uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank worden niet doorberekend aan de
budgethouder.

5.2.1

Instellingen

Instellingen uit het RTA
Voor de RTA aanbieders hebben we gemiddelde trajectprijzen afgesproken, hier is geen sprake van
een bepaald % van het NZA tarief.
Instellingen, niet in het RTA, maar wel zorgcontinuïteit
Wij hanteren maximale tarieven die in rekening gebracht kunnen worden.
Voor de basis GGZ bedragen die maximum tarieven:
- Kort max. 90% NZA tarief
- Middel max. 85% NZA tarief
- Intensief max 80% NZA tarief
- Chronisch max. 85% NZA tarief
Voor de specialistische GGZ bedraagt het maximaal te declareren tarief 80% van het NZA tarief.
Voor KmB (AWBZ -18) bedraagt het maximaal te declareren tarief 75% van het NZA tarief
Met alle overige instellingen (die dus geen cliënten hebben), sluiten wij geen overeenkomst, maar is
wel PGB mogelijk
5.2.2

Vrijgevestigden

Vrijgevestigden GGZ
Tarieven generalistische basis GGZ
Wij hanteren onderstaande maximumtarieven voor de generalistische basis GGZ:
Code

Prestatie

180001
180002
180003
180004

Kort
Middel
Intensief
Chronisch

% van maximum NZa
tarief 2015
90%
85%
80%
85%

Maximumtarief
€ 415,70
€ 668,95
€ 987,25
€ 968,10

Tarieven specialistische basis GGZ
Voor de specialistische GGZ (inclusief Dyslexie zorg) geldt een maximaal te declareren tarief van 75%
van het NZA Tarief 2015.
Tarieven zonder cliënten uit die regio
Vrijgevestigden die geen cliënten hebben uit onze regio krijgen geen raamovereenkomst.
Voor deze aanbieders geldt dat wij een tarief van maximaal 60% van het NZA-tarief vergoeden, zowel
voor basis als gespecialiseerde GGZ op declaratie basis.
Vrijgevestigden AWBZ
Hiervoor zijn geen raamovereenkomsten gesloten, hiervoor geldt alleen maar pgb.
5.2.3

Persoonsgebonden budget

Het is niet altijd eenvoudig om voor een PGB het laagste (adequate) tarief te bepalen. In het geval de
zorg in natura is ingekocht kunnen de tarieven worden vergeleken. Of het de meest adequate zorg is,
moet worden bepaald door de indicator (bijv. het wijkteam).
Het is hierbij van belang om de meest adequate zorg net zo zwaarwegend te laten zijn als de meest
goedkope. Niet elke zorgvorm laat zich goed vergelijken. Van belang is dat de meest doeltreffende
zorg(vorm) wordt gekozen die naar inschatting, het meeste effect zal hebben.
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ARTIKEL 6 KWALITEIT
De kwaliteit is geborgd in de gestelde voorwaarden en eisen aan de aanbieder in het inkoopcontract.
Hierop wordt nagezien door de prestaties te monitoren en deze te bespreken tijdens de
kwartaalgesprekken.
Daarnaast worden in 2015 voor de jaren daarna nieuwe prijs- en prestatie-afspraken met indien nodig
aangepaste kwaliteitseisen afgesproken.
Tevens wordt de effectiviteit van de inzet van zorg, zowel in ZIN vorm als op basis van een pgb
periodiek getoetst met jongeren, ouders en/of budgethouders.
Het college heeft de verantwoordelijkheid hierop toe te zien en hiervoor de organisatie dusdanig in te
richten dat kwaliteit en afspraken daarover worden gemonitord.
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Bijlage 1. PGB-tarieven per categorie
Wmo (hulp bij het huishouden, begeleiding en hulpmiddelen)
Categorie

Onderdeel

ZIN
tarief in
€

Pgb-tarief
professioneel
(80% van ZIN)
in €

Informeel tarief
in €

Hulp bij het
huishouden

HH1 / CHT
basis

20,80

16,70

13,50

uur

HH2 / CHT plus

23,20

18,60

13,50

uur

8,31

6,60

5,00

uur

Basis

40,85

32,70

20,00

uur

Midden/ zwaar

70,11

56,10

20,00

uur

Basis

29,27

23,40

n.v.t.

dagdeel

Midden

38,58

30,90

n.v.t.

dagdeel

Zwaar

50,61

40,50

n.v.t.

dagdeel

7,35

5,90

n.v.t.

aanwezig
heidsdag

20,-

16,00

n.v.t.

aanwezig
heidsdag

24,66

19,70

14,80

100% op
grond van
offerte van

n.v.t.

Arbeidsmatige
dagbesteding
Begeleiding
individueel

Begeleiding groep

Vervoer van en naar
dagbesteding

Zonder rolstoel

Met rolstoel

Kortdurend verblijf

1

Logeeropvang/
kortdurend
verblijf (max. 3
etmalen p/wk)

Hulpmiddelen

1

Dit tarief is voor verblijf en maaltijden. De benodigde zorg of begeleiding wordt apart geïndiceerd.
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Eenheid

etmaal

stuk

leveranciers
gemeente

Jeugdhulp – Kinderen met een beperking (Kmb)
Categorie

Onderdeel

Behandeling

H820 Dagbehandeling VG
Kind midden

61,4

49,10

36,80 dagdeel

H821 Dagbehandeling VG
Kind zwaar

91,0

72,80

54,60 dagdeel

H328 basis som, pg, vg, lg

84,5

67,60

20,00 uur

H329
gedragswetenschapper

84,5

67,60

20,00

H330 paramedisch

44,9

35,90

20,00 uur

H325 basis jlvg

84,5

67,60

20,00 uur

H334 IOG (j)lvg

76,8

61,50

20,00 uur

H331 Families First (j)lvg

88,4

70,70

20,00 uur

H814 VG kind licht

29,9

23,90

17,90 dagdeel

H815 VG kind midden

40,2

32,10

24,10 dagdeel

H816 VG kind zwaar

58,3

46,60

35,00 dagdeel

H834 LG kind licht

38,9

31,10

23,30 dagdeel

H835 LG kind midden

46,9

37,50

28,10 dagdeel

H836 LG kind zwaar

58,7

47,00

35,20 dagdeel

H854 ZG kind auditief licht

42,5

34,00

25,50 dagdeel

53,6

42,90

32,20 dagdeel

Dagbesteding

H855 ZG kind auditief

ZIN
tarief in
€
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Pgb-tarief
professioneel
(80% van ZIN)
in €

Informeel tarief
(€ 20,- of 60%
van ZIN) in €

Eenheid

uur

midden
H856 ZG kind auditief
zwaar

67,9

54,30

40,70 dagdeel

H875 ZG kind visueel
midden

41,2

33,00

24,70 dagdeel

H876 ZG kind visueel
zwaar

53,1

42,50

31,90 dagdeel

H891 JLVG

91,4

73,10

54,80 dagdeel

H970 Toeslag ZG kind
visueel licht

14,8

11,90

8,90 dagdeel

7,9

6,30

Vervoer dagbesteding kind

14,9

11,90

Kortdurend
2
verblijf

Logeeropvang/ kortdurend
verblijf (max. 3 etmalen
p/wk)

n.v.t.

102,00

Begeleiding
Individueel

H300 Begeleiding

40,0

32,00

20,00 uur

H301 Begeleiding zg
visueel

72,7

58,20

20,00 uur

H302 Begeleiding speciaal
2 (zg) visueel

89,4

71,50

20,00 uur

H303 Begeleiding zg
auditief

60,7

48,60

20,00 uur

H304 Begeleiding speciaal
2 (zg) auditief

77,4

61,90

20,00 uur

H305 Begeleiding zorg op
afstand aanvullend

40,0

32,00

20,00 uur

H152 Begeleiding speciaal
1 (nah)

65,4

52,30

20,00 uur

H997 GGZ-LZA
Vervoer

2

4,70 uur
aanwezigNv.t. heidsdag

76,50 etmaal

Dit tarief is voor verblijf en maaltijden. De benodigde zorg of begeleiding wordt apart geïndiceerd.
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Persoonlijke
verzorging

H153 Gespecialiseerde
begeleiding (psy)

69,6

55,60

20,00 uur

H126 Persoonlijke
verzorging

27,0

21,60

20,00 uur

H127 Persoonlijke
verzorging extra

39,7

31,80

20,00 uur

8,6

6,90

5,20 uur

197,1

157,70

Z414 ZZP 1VG excl. DB

50,2

40,10

N.v.t dag

Z424 ZZP 2VG excl. DB

63,1

50,50

N.v.t dag

Z430 ZZP 3VG excl. BH
excl. DB

74,0

59,20

N.v.t dag

Z415 ZZP 1VG incl. DB

75,7

60,60

N.v.t dag

Z425 ZZP 2VG incl. DB

88,7

70,90

N.v.t dag

Z431 ZZP 3VG excl. BH
incl. DB

99,6

79,70

N.v.t dag

Z432 ZZP 3VG incl. BH
excl. DB

86,0

68,80

N.v.t dag

Z433 ZZP 3VG incl. BH
incl. DB

111,6

89,30

N.v.t dag

Z513 ZZP 1LVG incl. BH
incl. DB

106,1

84,90

N.v.t dag

Z523 ZZP 2LVG incl. BH
incl. DB

136,7

109,30

N.v.t dag

Z533 ZZP 3LVG incl. BH
incl. DB

168,8

135,00

N.v.t dag

Z543 ZZP 4LVG incl. BH
incl. DB

198,0

158,40

N.v.t dag

H132 Nachtverzorging
(p/clt.p/dg.dl.)
ZZP 4/5 OBC-MFC
Langdurend
Verblijf
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118,30 dag/traject

Z553 ZZP 5LVG incl. BH
incl. DB

197,1

157,70

N.v.t dag

21,8

17,44

N.v.t dag

198,0

N.v.t.

N.v.t dag

MDFT

26.460,0

21.168,00

15.876,00 traject

Prizma

52.164,0

41.731,20

31.298,40 traject

Uit en thuis

38.040,0

30.432,00

22.824,00 traject

Kamertrainingscentrum op
locatie

44.353,4

35.482,70

26.612,00 traject

Z994 ZZP ZG
verblijfscomponent

Z560 ZZP crisisopvang
LVG (jeugd)

Jeugdhulp – Jeugd- en opvoedhulp (J&O)
Categorie

ZIN tarief in €
(gemiddeld)

Pgb-tarief
professioneel
(80% van ZIN)
in €

Informeel tarief
(60% van ZIN)
in €

Eenheid

Ambulante jeugdhulp

9.620,00

7.696,00

5.772,00

traject

Dagbehandeling

19.640,00

15.712,00

11.784,00

traject

AMK

3.003,00

n.v.t.

n.v.t.

traject

Spoedeisende hulp/ crisis

9.545,00

n.v.t.

n.v.t.

traject

Pleegzorg

11.180,00

8.944,00

6.708,00

traject

Residentiële zorg cluster 1

39.604,00

31.683,20

n.v.t.

traject

Jeugdzorgplus cluster 1

84.410,00

67.528,00

n.v.t.

traject

Jeugdhulp – Jeugd-GGZ (JGGZ)
13

Categorie

Onderdeel

Basis GGZ Kort (BK)

ZIN
tarief
in €

Pgb-tarief
professioneel
(80% van ZIN)
in €

Informeel tarief Eenheid
(60% van ZIN) in
€

369,5

295,6

221,7 traject

Generalistisch
e Basis GGZ Basis GGZ Middel (BM)

629,6

503,7

377,8 traject

Basis GGZ Intensief (BI)

987,2

789,8

592,3 traject

Basis GGZ Chronisch (BC)

911,2

728,9

546,7 traject

152,2

121,7

91,3 traject

Diagnostiek - vanaf 100 tot
en met 199 minuten

236,4

189,1

141,8 traject

Diagnostiek - vanaf 200 tot
en met 399 minuten

471,3

377,1

282,8 traject

Diagnostiek - vanaf 400 tot
en met 799 minuten

893,3

714,6

536,0 traject

Diagnostiek - vanaf 800 tot
en met 1199 minuten

1534,2

1227,3

920,5 traject

Crisis - vanaf 0 tot en met 99
minuten

113,1

90,5

67,9 traject

Crisis - vanaf 100 tot en met
199 minuten

249,2

199,4

149,5 traject

Crisis - vanaf 200 tot en met
399 minuten

465,4

372,3

279,2 traject

Crisis - vanaf 400 tot en met
799 minuten

869,3

695,5

521,6 traject

Crisis - vanaf 800 tot en met
1199 minuten

1470,1

1176,1

882,1 traject

Crisis - vanaf 1200 tot en
met 1799 minuten

2195,5

1756,4

1317,3 traject

Specialistisch Diagnostiek – vanaf 0 tot
e GGZ zonder en met 99 minuten
verblijf
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Langdurige of
intensieve
behandeling
Aandachtstekort en
gedrag

Langdurige of
intensieve

Crisis - vanaf 1800 minuten

3453,1

2762,5

2071,8 traject

Behandeling kort - vanaf 0 tot
en met 99 minuten

107,8

86,2

64,7 traject

Behandeling kort - vanaf
100 tot en met 199 minuten

258,1

206,5

154,9 traject

Behandeling kort - vanaf
200 tot en met 399 minuten

496,3

397,1

297,8 traject

Behandeling kort - vanaf
400 minuten

828,1

662,5

496,9 traject

95,8

76,6

57,5 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 800 tot en met 1799
minuten

205,2

164,2

123,1 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 1800 tot en met 2999
minuten

366,1

292,8

219,6 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 3000 tot en met 5999
minuten

599,2

479,3

359,5 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 6000 tot en met
11999 minuten

1227,7

982,1

736,6 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 12000 tot en met
17999 minuten

1858,6

1486,9

1115,2 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 18000 tot en met
23999 minuten

2869,0

2295,2

1721,4 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 24000 minuten

3456,2

2765,0

2073,7 traject

916,3

733,1

549,8 traject

Aandachtstekort en gedrag vanaf 250 tot en met 799
minuten

Pervasief - vanaf 250 tot en
met 799 minuten
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behandeling
Pervasief
(autisme)

Pervasief - vanaf 800 tot en
met 1799 minuten

1822,3

1457,9

1093,4 traject

Pervasief - vanaf 1800 tot
en met 2999 minuten

3343,7

2674,9

2006,2 traject

Pervasief - vanaf 3000 tot
en met 5999 minuten

5803,6

4642,8

3482,1 traject

Pervasief - vanaf 6000 tot
en met 11999 minuten

11138,
5

8910,8

6683,1 traject

Pervasief - vanaf 12000 tot
en met 17999 minuten

21296,
0

17036,8

12777,6 traject

Pervasief - vanaf 18000 tot
en met 23999 minuten

28505,
9

22804,8

17103,6 traject

Pervasief - vanaf 24000
minuten

39427,
7

31542,2

23656,6 traject

997,2

797,8

598,3 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Overige kindertijd - vanaf
250 tot en met 799 minuten

-

Overige kindertijd - vanaf
800 tot en met 1799
minuten

2047,9

1638,3

1228,7 traject

Overige kindertijd - vanaf
1800 tot en met 2999
minuten

3577,7

2862,2

2146,6 traject

Overige kindertijd - vanaf
3000 tot en met 5999
minuten

5788,6

4630,8

3473,1 traject

Overige kindertijd - vanaf
6000 tot en met 11999
minuten

12998,
6

10398,8

7799,1 traject

Overige kindertijd - vanaf
12000 tot en met 17999
minuten

22280,
4

17824,3

13368,2 traject

Overige kindertijd - vanaf
18000 minuten

32812,
8

26250,3

19687,7 traject

963,1

770,5

577,9 traject

Overige
kindertijd

Langdurige of

Delirium dementie en overig vanaf 250 tot en met 799
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intensieve
behandeling

minuten

-

Delirium dementie en overig
- vanaf 800 tot en met 1799
minuten

1823,7

1458,9

1094,2 traject

Delirium dementie en overig
- vanaf 1800 tot en met
2999 minuten

3288,5

2630,8

1973,1 traject

Delirium dementie en overig
- vanaf 3000 tot en met
5999 minuten

5662,5

4530,0

3397,5 traject

Delirium dementie en overig
- vanaf 6000 tot en met
11999 minuten

11058,
6

8846,9

6635,2 traject

Delirium dementie en overig
- vanaf 12000 tot en met
17999 minuten

20593,
1

16474,5

12355,9 traject

Delirium dementie en overig
- vanaf 18000 minuten

29194,
2

23355,3

17516,5 traject

Delirium
dementie en
overig

Langdurige of
intensieve
behandeling

Schizofrenie - vanaf 250 tot
en met 799 minuten

983,2

786,6

589,9 traject

-

Schizofrenie - vanaf 800 tot
en met 1799 minuten

1891,1

1512,9

1134,6 traject

Schizofrenie - vanaf 1800
tot en met 2999 minuten

3649,8

2919,9

2189,9 traject

Schizofrenie - vanaf 24000
tot en met 29999 minuten

33083,
9

26467,1

19850,3 traject

Schizofrenie - vanaf 30000
minuten

54025,
1

43220,1

32415,1 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Depressie - vanaf 250 tot en
met 799 minuten

1033,8

827,0

620,3 traject

-

Depressie - vanaf 800 tot en
met 1799 minuten

2013,9

1611,1

1208,3 traject

Depressie - vanaf 1799 tot
en met 2999 minuten

3649,8

2919,9

2189,9 traject

Schizofrenie

Depressie
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Depressie - vanaf 3000 tot
en met 5999 minuten

6263,4

5010,7

3758,0 traject

Depressie - vanaf 6000 tot
en met 11999 minuten

12236,
4

9789,2

7341,9 traject

Depressie - vanaf 12000 tot
en met 17999 minuten

20022,
4

16017,9

12013,4 traject

Depressie - vanaf 18000 tot
en met 23999 minuten

29937,
2

23949,7

17962,3 traject

Depressie - vanaf 24000
minuten

38890,
3

31112,3

23334,2 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Bipolair en overig - vanaf 250
tot en met 799 minuten

1038,1

830,5

622,9 traject

-

Bipolair en overig - vanaf
800 tot en met 1799
minuten

1960,7

1568,6

1176,4 traject

Bipolair en overig - vanaf
1800 tot en met 2999
minuten

3499,6

2799,7

2099,8 traject

Bipolair en overig - vanaf
3000 tot en met 5999
minuten

6177,4

4941,9

3706,5 traject

Bipolair en overig - vanaf
6000 tot en met 11999
minuten

11303,
2

9042,5

6781,9 traject

Bipolair en overig - vanaf
12000 tot en met 17999
minuten

19816,
6

15853,3

11890,0 traject

Bipolair en overig - vanaf
18000 minuten

32191,
5

25753,2

19314,9 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Angst - vanaf 250 tot en met
799 minuten

1011,7

809,4

607,0 traject

-

Angst - vanaf 800 tot en met
1799 minuten

2071,8

1657,5

1243,1 traject

3711,3

2969,1

2226,8 traject

Bipolair en
overig
(stemmingswisselingen)

Angst
Angst - vanaf 1800 tot en
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met 2999 minuten
Angst - vanaf 3000 tot en
met 5999 minuten

6036,6

4829,3

3622,0 traject

Angst - vanaf 6000 tot en
met 11999 minuten

12711,
5

10169,2

7626,9 traject

Angst - vanaf 12000 tot en
met 17999 minuten

21861,
6

17489,2

13116,9 traject

Angst - vanaf 18000 tot en
met 23999 minuten

30154,
1

24123,3

18092,4 traject

Angst - vanaf 24000
minuten

36439,
5

29151,6

21863,7 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Restgroep diagnoses - vanaf
250 tot en met 799 minuten

1034,0

827,2

620,4 traject

-

Restgroep diagnoses vanaf 800 tot en met 1799
minuten

2094,8

1675,8

1256,9 traject

Restgroep diagnoses vanaf 1800 tot en met 2999
minuten

3741,6

2993,3

2245,0 traject

Restgroep diagnoses vanaf 3000 tot en met 5999
minuten

6236,2

4989,0

3741,7 traject

Restgroep diagnoses vanaf 6000 tot en met
11999 minuten

12598,
1

10078,4

7558,8 traject

Restgroep diagnoses vanaf 12000 tot en met
17999 minuten

20895,
9

16716,7

12537,5 traject

Restgroep diagnoses vanaf 18000 minuten

33855,
4

27084,3

20313,2 traject

Restgroep
diagnoses

Langdurige of
intensieve
behandeling

Persoonlijkheid - vanaf 250
tot en met 799 minuten

968,8

775,0

581,3 traject

-

Persoonlijkheid - vanaf 800
tot en met 1799 minuten

2031,8

1625,4

1219,1 traject

19

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid - vanaf 1800
tot en met 2999 minuten

3625,0

2900,0

2175,0 traject

Persoonlijkheid - vanaf 3000
tot en met 5999 minuten

6351,0

5080,8

3810,6 traject

Persoonlijkheid - vanaf 6000
tot en met 11999 minuten

11499,
7

9199,8

6899,8 traject

Persoonlijkheid - vanaf
12000 tot en met 17999
minuten

19025,
7

15220,5

11415,4 traject

Persoonlijkheid - vanaf
18000 tot en met 23999
minuten

27677,
6

22142,0

16606,5 traject

Persoonlijkheid - vanaf
24000 tot en met 29999
minuten

38798,
0

31038,4

23278,8 traject

Persoonlijkheid - vanaf
30000 minuten

52587,
1

42069,7

31552,3 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Somatoforme - vanaf 250 tot
en met 799 minuten

1043,0

834,4

625,8 traject

-

Somatoforme - vanaf 800
tot en met 1799 minuten

2073,7

1658,9

1244,2 traject

3660,1

2928,1

2196,0 traject

5808,3

4646,7

3485,0 traject

Somatoforme - vanaf 6000
tot en met 11999 minuten

11524,
7

9219,8

6914,8 traject

Somatoforme - vanaf 12000
minuten

19967,
6

15974,1

11980,5 traject

Somatoforme
(lichamelijke
Somatoforme - vanaf 1800
klachten
tot en met 2999 minuten
zonder fysieke
oorzaak)
Somatoforme - vanaf 3000
tot en met 5999 minuten

Langdurige of
intensieve
behandeling

Eetstoornis - vanaf 250 tot
en met 799 minuten

970,5

776,4

582,3 traject

-

Eetstoornis - vanaf 800 tot
en met 1799 minuten

1987,8

1590,3

1192,7 traject
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Eetstoornis

Eetstoornis - vanaf 1800 tot
en met 2999 minuten

3563,0

2850,4

2137,8 traject

Eetstoornis - vanaf 3000 tot
en met 5999 minuten

5913,5

4730,8

3548,1 traject

Eetstoornis - vanaf 6000 tot
en met 11999 minuten

11867,
3

9493,8

7120,4 traject

Eetstoornis - vanaf 12000
tot en met 17999 minuten

17909,
0

14327,2

10745,4 traject

Eetstoornis - vanaf 18000
minuten

26413,
6

21130,9

15848,2 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Alcohol - vanaf 250 tot en
met 799 minuten

882,3

705,8

529,4 traject

-

Alcohol - vanaf 800 tot en
met 1799 minuten

1770,9

1416,7

1062,5 traject

Alcohol - vanaf 1800 tot en
met 2999 minuten

3300,6

2640,5

1980,4 traject

Alcohol - vanaf 3000 tot en
met 5999 minuten

5754,6

4603,7

3452,7 traject

Alcohol - vanaf 6000 tot en
met 11999 minuten

11285,
5

9028,4

6771,3 traject

Alcohol - vanaf 12000 tot en
met 17999 minuten

19442,
9

15554,3

11665,8 traject

Alcohol - vanaf 18000
minuten

36575,
9

29260,7

21945,5 traject

Overige verslavingszorg vanaf 250 tot en met 799
minuten

895,5

716,4

537,3 traject

Overige verslavingszorg vanaf 800 tot en met 1799
minuten

1754,9

1403,9

1052,9 traject

Overige verslavingszorg vanaf 1800 tot en met 2999
minuten

3243,0

2594,4

1945,8 traject

Alcohol

Langdurige of
intensieve
behandeling
Overige
verslavingszorg
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Overige verslavingszorg vanaf 3000 tot en met 5999
minuten

5940,0

4752,0

3564,0 traject

Overige verslavingszorg vanaf 6000 tot en met
11999 minuten

11131,
0

8904,8

6678,6 traject

Overige verslavingszorg vanaf 12000 tot en met
17999 minuten

19046,
6

15237,3

11428,0 traject

997,2

797,8

598,3 traject

Langdurige of
intensieve
behandeling

Overige kindertijd - vanaf
250 tot en met 799 minuten

-

Overige kindertijd - vanaf
800 tot en met 1799
minuten

2047,9

1638,3

1228,7 traject

Overige kindertijd - vanaf
1800 tot en met 2999
minuten

3577,7

2862,2

2146,6 traject

Deelprestatie verblijf A
(Lichte verzorgingsgraad)

113,8

91,0

68,3 dag

Deelprestatie verblijf B
(Beperkte
verzorgingsgraad)

150,4

120,3

90,2 dag

Deelprestatie verblijf C
(Matige verzorgingsgraad)

209,7

167,8

125,8 dag

Deelprestatie verblijf D
(Gemiddelde
verzorgingsgraad)

220,5

176,4

132,3 dag

Deelprestatie verblijf E
(Intensieve
verzorgingsgraad)

276,1

220,9

165,7 dag

Deelprestatie verblijf F
(Extra intensieve
verzorgingsgraad)

309,5

247,6

185,7 dag

Deelprestatie verblijf G
(Zeer intensieve
verzorgingsgraad)

431,0

344,8

258,6 dag

Overige
kindertijd
(Ernstige
Enkelvoudige
Dyslexie)

Specialistisch
e GGZ met
verblijf

22

Deelprestatie
Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC)
(per crisis DBC)

297,2

23

237,8

178,3 dag

