
Veranderingen inkoop jeugdhulp 
2018 

 

Invloed op backoffice 



Inkoopstamboom 

• Ambulant 
• Persoonlijke verzorging 
• Begeleiding 
• Behandeling 

• Verblijf 
• Logeren 
• Wonen 
• Behandeling met verblijf 

• Overig 



Ambulant 



Persoonlijke verzorging 

• Verzorgende handelingen gericht op het 
opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid 
bij ADL  blijft Jeugdwet 

• Verzorging die verband houdt met de 
behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog 
risico daarop  gaat naar Zvw 

 



Persoonlijke verzorging - BO 

• Mogelijk dat er een paar dossiers binnen de 
Jeugdwet worden afgesloten 



Complementaire zorg 

• Complementaire zorg, mindfulness, 
kinderyoga valt niet meer onder de inkoop 

• Vaktherapie onder jeugdhulp-behandeling 
licht (aansluiting FVB en eisen JH-BH licht) 

 



Complementaire zorg - BO 

• Mogelijk dat er een paar dossiers worden 
afgesloten 



Ambulant 



Begeleiding vs behandeling 

Begeleiding   
Het bieden van ondersteuning of 
begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of 
hun omgeving, gericht op het verbeteren, 
ontwikkelen, stabiliseren en/of 
compenseren van de zelfredzaamheid, het 
welbevinden en/of de kwaliteit van leven. 
Begeleiding kan zowel kort als lang duren 
en kan wisselen in intensiteit. Voor 
begeleiding is geen diagnose vereist, maar 
wel een beschikking van de gemeente of 
verwijzing op basis van de Jeugdwet.  
 
Licht: MBO + wenselijke terugval HBO 
Midden: MBO + terugval HBO 
Zwaar: HBO + consulteren GW 

 

Behandeling 
Behandeling is gericht op het herstel, genezing, 
ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van het probleem of de aandoening. De 
behandeling duurt een afgebakende periode, 
met een start en eindpunt. 
(Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch 
onderzoek of observatieonderzoek is onderdeel 
van de behandeling.  
 

 
 
Bij elke casus betrokken: 
Jeugdhulp-behandeling: gedragswetenschapper 
+ jeugdhulpcoördinator  
GGZ-behandeling: regiebehandelaar 
 



Begeleiding - BO 

• Geen wijzigingen in de codes of inhoud 



Behandeling: jeugdhulp vs GGZ 

Jeugdhulp-behandeling 

Primair gericht op het behandelen van 
problemen in het dagelijks 
functioneren. Deze kunnen van 
pedagogische, systemische of 
psychologische aard zijn (zoals 
gedragsproblemen, een 
ontwikkelingsachterstand of sociaal 
emotionele problemen). 

 

• Gedragswetenschapper + 
jeugdhulp-coördinator betrokken 
(factsheet) 

 

GGZ-behandeling 
Primair gericht op het behandelen van 
psychiatrische stoornissen met als 
doel het voorkómen of beperken van 
stagnatie in de ontwikkeling en de 
gevolgen daarvan voor het dagelijks 
functioneren. Een (vermoeden van 
een) DSM 5-benoemde stoornis is een 
voorwaarde voor inzet GGZ-
behandeling. 

 

• Regiebehandelaar betrokken 

• Uiterlijk 1 april 2018 
Kwaliteitsstatuut GGZ hebben 

 

 



Behandeling jeugdhulp - BO 

• Code 45B63 behandeling individueel licht 
mogelijk naar code 54001 GGZ behandeling 
generalistisch 

• Per aanbieder/gemeente wordt dit bekeken 



GGZ-behandeling: Vervanging DBC-
systematiek 

• Vanaf 1-1-2018 geen DBC’s meer 

• Nieuwe systematiek: 
– Generalistisch: lichte tot matige, niet-complexe psychiatrische 

problemen of stabiele chronische problematiek. 

– Specialistisch: (zeer) complexe psychiatrische aandoeningen, waarbij 
multidisciplinaire aanpak nodig is 

– Diagnostiek: Diagnostiek zonder behandeling 

– Dyslexie: Diagnostiek apart en daarna inzet behandeling van dyslexie. 
Dit worden 2 trajecten. 

– Kinderartsen 

 



GGZ-behandeling – BO 
DBC met startdatum in 2017 en einddatum in 

2018 

 
• Alle DBC worden per 31-12-2017 afgesloten 

• Aanbieders krijgen een nieuwe 301 bericht 
met einddatum 31-12-2017 en minuten naar 
rato 

• Facturen over 2017 dienen nog via de DBC 
systematiek gaan. 



• Aanbieders krijgen een nieuwe 301 bericht 
met begindatum 1-1-2018, code 54002 en 
minuten naar rato*. Einddatum is de oude 
einddatum. 

• Facturen over 2018 moeten per 4 weken in 
uren/minuten 

GGZ-behandeling – BO 
DBC met startdatum in 2017 en einddatum in 

2018 

 



Nieuw GGZ behandeling 2018 

Twee opties: 

1. Klant meldt zich met hulpvraag bij huisarts of 
specialist 

2. Klant meldt zich met hulpvraag bij de 
gemeente/wijkteam of gezinscoach 



1. Klant meldt zich met hulpvraag bij 
huisarts of specialist: 

 

U stuurt de gemeente een 315 bericht met:  

• Code 54001 of 54002 afhankelijk van 
problematiek 

• Schatting van het aantal minuten 

• Looptijd 1 jaar of korter 

• Naam verwijzer 



1. Klant meldt zich met hulpvraag bij 
huisarts of specialist: 

 

• Gemeente stuurt vervolgens 301 bericht 

• NB: Gemeente willen meer inzicht krijg in 
verwijzingen. Het kan dus zijn dat uw 
gemeente vooraf (of bijv. na 3 mnd) overleg 
wil 



2. Klant meldt zich met hulpvraag bij 
de gemeente/wijkteam of gezinscoach 

• Gemeente voert keukentafel gesprek 

• Gemeente bepaalt in overleg met klant en 
aanbieder welke hulp wordt ingezet 

• Gemeente stuurt 301 bericht 



Indiceren en factureren ambulante 
hulp 

Ambulant: alleen directe 
cliëntcontacttijd 

Andere kosten om de hulp en 
ondersteuning te bieden 

Indirecte cliëntgebonden tijd 

Directe cliëntcontacttijd 

Uitzondering: GGZ-behandeling 

Directe cliëntcontacttijd en indirecte 
cliëntgebonden tijd 

Andere kosten om de hulp en 
ondersteuning te bieden 

Indirecte cliëntgebonden tijd 

Directe cliëntcontacttijd 
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Verblijf 



Logeren 

• Respijtzorg 

• Producten 

– Logeren etmaal licht/midden 

– Logeren dagdeel licht/midden 

– Logeren etmaal zwaar 

– Logeren dagdeel zwaar 

 



Logeren - BO 

• Gemeenten zetten de indicatie om 

– In overleg met betrokken gezinscoaches en/of; 

– Nemen contact met u op 

 



Wonen vs verblijf met behandeling 

• Wonen 
– Licht: in gezinssituatie  pleegzorg en gezinshuis 
– Midden: beschermd wonen 
– Zwaar: beschermd wonen plus 

• Verblijf met behandeling 
– Licht  - (L)VG 
– Midden  - O&O 
– Zwaar  - GGZ  let op: specifieke eisen! 

• 24/7 
• Oude K-codes vervallen, valt onder verblijf met 

behandeling GGZ 
 



Wonen vs verblijf met behandeling - 
BO 

• Verblijfscodes GGZ worden 1 op 1 omgezet 

• Wijziging in codes: 

– 44B51 wordt 43B51 

– 44B54 wordt 43B54  

• Code 43B32-36 komen te vervallen 

 

Gemeente zetten dit om. U ontvangt hierover 
dus twee 301 berichten 



• Drangtraject BJZ 

• BOR Humanitas 

• Omdat Het Kan! 

 

• Pilot hoogspecialistisch 

• Enkele producten Mutsaersstichting 

• Enkele producten Vincent van Gogh 

Overig 



Vervoer 

• Voorheen 1 code 

• Vanaf 1-1-2018: 2 codes 

Vervoer bij ambulant Vervoer bij verblijf 

Eenheid Per etmaal Stuks 

Wat krijg je ervoor? Retourrit Enkele rit 

Tarief €20,00 €10,00 



Vervoer - BO 

• Gemeenten zetten de indicatie om 

– In overleg met betrokken gezinscoaches en/of; 

– Nemen contact met u op 



Vragen? 


