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Perceel JGGZ 
 
 
4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen 
 
Inleiding 
Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel ‘Jeugd Geestelijke 
Gezondheidszorg’ (JGGZ). De regio onderscheidt onder JGGZ de  volgende productgroepen: 

1. Generalistische Basis JGGZ (GB-JGGZ); 

2. Specialistische JGGZ (S-JGGZ); 

3. Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED); 

4. JGGZ door kinderartsen (ADHD en psychiatrische stoornissen). 

 

Hieronder volgt een beschrijving van het pakket ‘JGGZ’.  Er wordt een beschrijving gegeven 
van de verschillende hulpvormen en Producten. Tot slot wordt ingegaan op 
productspecifieke Eisen waaraan Aanbieder dient te voldoen bij het leveren van de JGGZ. 
Deze productspecifieke Eisen zijn aanvullend aan de algemene Eisen uit de Offerteaanvraag 
en de wettelijke vereisten zoals opgenomen in de Jeugdwet. In onderdeel 4b vindt u een 
overzicht van de tarieven per Product. 
 
Definitie 
JGGZ is te onderscheiden in Generalistisch Basis JGGZ, Specialistische JGGZ, Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie en GGZ-zorg door kinderartsen. 
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1. Generalistische Basis JGGZ 
 

 
Resultaat 

 
Het bieden van hulp als er sprake is van een (ernstige vermoeden 
van) stoornis benoemd in de Diagnostic Statistic Manual (DSM V). 
 

 
Omschrijving 
 

 
De Generalistische Basis Jeugd-GGZ (GB-JGGZ) betreft hulp voor 
jeugdigen met een lichte tot intensieve GGZ hulpvraag waarbij 
sprake is van een (ernstig vermoeden van) stoornis benoemd in 
de Diagnostic Statistic Manual (DSM V).  GB-JGGZ is erop gericht 
passende behandeling op de juiste plaats te bieden. Jeugdigen 
met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg.  
Wanneer sprake is van lichte tot matige, niet complexe 
psychische stoornissen vindt dit plaats in de GB-JGGZ.  Verder is 
GB-JGGZ gericht op goede nazorg en/of ondersteuning en 
terugvalpreventie bij Cliënten die al behandeld zijn, en wordt bij 
de hulp die geboden wordt niet enkel naar de Cliënt gekeken, 
maar ook naar het systeem. 
 
Een jeugdige komt in aanmerking voor GB-JGGZ wanneer: 

 Er een (ernstig vermoeden is van) een in DSM V- 

benoemde stoornis; 

 De mate van klachten licht tot matig is; 

 Er geen tot matig risico aanwezig is; 

 Het laag complexe stoornissen betreft; 

 De duur van de klachten aan de criteria uit de DSM V 

richtlijn voor het betreffende ziektebeeld beantwoordt; 

 De jeugdige jonger is dan 18 jaar. 

 

 
Productcategorieën 
 

 
Opdrachtgever onderscheidt zes categorieën van Generalistische 
Basis Jeugd GGZ: 

1. Generalistische Basis Jeugd GGZ Kort  
2. Generalistische Basis Jeugd GGZ Middel  
3. Generalistische Basis Jeugd GGZ Intensief 
4. Generalistische Basis GGZ Chronisch 
5. Generalistisch basis extra intensief  
6. Onvolledig behandeltraject   

 

 
Productbeschrijvingen 
 

 
Op dit moment komt het voor dat Cliënten met lichte psychische 
problemen ook in de Gespecialiseerde Jeugd GGZ terechtkomen. 
De lichtere categorie kan ook passend zijn en goedkoper binnen 
de Generalistische Basis JGGZ worden geholpen, door de huisarts 
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of POH-(jeugd-)GGZ (Basiszorg) of eventueel door een lokaal 
gebiedsteam. Ingezet wordt op een verschuiving van 
Specialistische JGGZ naar de GB- JGGZ en het voorkomen van 
instroom in de Specialistische JGGZ door introductie van een 
aanvullend Product binnen de GB-JGGZ. 
 
1. Generalistische Basis Jeugd GGZ Kort  
De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van lichte ernst 
met een laag risico en een lage complexiteit. Er zijn aanhoudende 
klachten nadat eerdere interventies onvoldoende effect hebben 
bewerkstelligd. Het betreft hier maximaal 5 gesprekken van 60 
minuten. 
 
2. Generalistische Basis Jeugd GGZ Middel  
De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van matige 
ernst met een laag tot matig risico en met een lage complexiteit 
of een enkelvoudig beeld. 
 
3. Generalistische Basis Jeugd GGZ Intensief 
De gemiddelde zorgzwaarte betreft ernstige problematiek met 
een laag tot matig risico en met een lage complexiteit of een 
enkelvoudig beeld. 
 
4. Generalistische Basis GGZ Chronisch 
De gemiddelde zorgzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of 
instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in 
remissie. Er is sprake van een laag tot matig risico. 
 
5. Generalistisch basis extra intensief  
Deze nieuwe prestatie heeft als doel behandelingen die nu, 
vanwege de beperkte omvang (in minuten) van de huidige GB-
JGGZ in de Specialistische JGGZ worden uitgevoerd, af te schalen 
naar de GB-JGGZ of met extra inzet vanuit de GB-JGGZ te 
voorkomen dat wordt doorverwezen naar Specialistische JGGZ.  
 
6. Onvolledig behandeltraject.   
Dit Product kan alleen worden gebruikt indien blijkt dat bij de 
intake en diagnostiek de Cliënt niet bij de juiste zorgverlener is. 
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2. Specialistische JGGZ 

 
Resultaat 
 

 
GGZ-hulp bieden aan Jeugdigen met een hoge mate van 
complexiteit van behandeling en een gediagnosticeerde (of 
ernstig vermoeden van een) DSM-stoornis. 
 

 
Omschrijving 

 
De Specialistische Jeugd GGZ (S-JGGZ) betreft GGZ-hulp voor 
Jeugdigen met een hoge mate van complexiteit van 
behandeling en een gediagnosticeerde (of een ernstig 
vermoeden van een) DSM-stoornis, waarbij een zwaar beroep 
op specialistische kennis vereist is. Hoewel het altijd gaat over 
ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren 
verstoort, is het uitgangspunt om de hulp zo veel als mogelijk in 
de thuissituatie aan te bieden. Dit houdt ook in dat bij 
verbetering van de klachten opnieuw samen met de huisarts of 
andere Verwijzer gekeken wordt of afschaling, bijvoorbeeld 
naar de GB-JGGZ of naar hulp die valt onder de huisarts, 
mogelijk is. Een Jeugdige komt in aanmerking voor S-JGGZ 
wanneer: 

 Er sprake is van hoog risico en/of complexe psychische 

of psychiatrische klachten; 

 De Jeugdige jonger is dan 18 jaar, behalve wanneer het 

zorgtype ‘Jeugdstrafrecht’ van toepassing is. De leeftijd 

voor S-JGGZ vallende onder de Jeugdwet is dan tot 23 

jaar. 

 
Productcategorieën 

 
Opdrachtgever onderscheidt drie categorieën van 
specialistische JGGZ: 

1. Langdurige of intensieve behandeling 
2. Overige prestaties 
3. 24-uurs verblijf 

 

 
Productbeschrijvingen 

 
De specialistische jeugd GGZ is onderverdeeld in behandeling, 
verblijf en overige prestaties. Deze drie deelprestaties zijn 
uitgesplitst op het niveau van Diagnose Behandel Combinaties 
(DBC’s). Een DBC is een verzameling activiteiten en/of 
verblijfsdagen die geleverd worden na verwijzing van een 
gemandateerde verwijzer. Na verwijzing ‘opent’ de 
behandelaar een DBC en vervolgens worden alle 
werkzaamheden aangaande de diagnose en behandeling op 
deze DBC geschreven. Hierdoor ontstaan verschillende 
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gradaties: de geopende DBC geeft de stoornis aan en het aantal 
geschreven minuten van de duur van de hulp.  Voor de 
beschrijving van de DBC’s wordt aangesloten bij de betreffende 
begripsomschrijving in Beleidsregel BR/CU 5103 of de opvolger 
van die beleidsregel, opgesteld door de NZa. 
 
Landelijk zijn door de zorgverzekeraars en de landelijke 
overheid afspraken gemaakt om de DBC-structuur gedurende 3 
jaar te blijven hanteren. Er zijn ontwikkelingen om een andere 
structuur te ontwikkelingen. Ook regionaal willen we hierin 
over gesprek gaan met Aanbieders die hierin mee willen 
denken, maar voor 2016 blijven we werken met DBC’s. 
 



 
 
 

6 
 

3. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 
 

 
Resultaat 
 

 
Zorg dragen voor de herkenning, beoordeling en behandeling van 
EED bij basisschoolkinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar. 
 

 
Omschrijving 
 

 
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) 
valt onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze 
dyslexiezorg te organiseren. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de herkenning, beoordeling en behandeling van EED bij 
basisschoolkinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar.  De gevraagde 
prestaties richten zich uitsluitend op de Diagnose 
Behandelcombinaties. Voor de beschrijving daarvan wordt 
aansluiting gezocht bij de betreffende begripsomschrijving in 
Beleidsregel BR/CU -5094, opgesteld door de NZa.  
 
In betreffende beleidsregel wordt gerefereerd aan het Protocol 
‘Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006). Blomert 
heeft op 1 mei 2013 een nieuw protocol uitgegeven. Gemeenten 
wensen dat gewerkt wordt aan de hand van het protocol 2013.  
EED betekent dat de Cliënt naast de dyslexie geen GGZ-stoornis, 
beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die 
belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling (co-
morbiditeit). 
 
De stijging in het gebruik van dyslexiezorg die de afgelopen jaren 
heeft plaatsgevonden zal zoals het er nu uitziet niet door de 
gemeenten kunnen worden gehonoreerd wegens de beperkte 
beschikbare middelen. Dit betekent dat het gebruik dus 
spaarzamer, doelmatiger en efficiënter zal moeten zijn.  
Ondersteuning op het gebied van dyslexie kan deels plaatsvinden 
door hulp en aanpassingen in het onderwijs. Samenwerking met 
scholen op dit onderwerp is dan ook van groot belang.  
  
Ter informatie: De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel  zijn voornemens om in 
schooljaar 2015-2016 te starten met het project ‘bouwstenen 
pilot dyslexie’. Doelstelling is om vanuit onderwijs en jeugdhulp 
een samenhangend systeem van signalering, toeleiding en 
behandeling voor dyslexie vorm te geven en daarmee de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en jeugdhulp 
voor dyslexie, vorm te geven.  Aanbieders worden voor 2016 
gevraagd om regulier op EED te offreren. Op een later tijdstip 
zullen Aanbieders – met toepassing van experimenteerartikel 
“Ruimte voor innovatie” -  worden gevraagd deel te nemen aan 
de pilot. Als de pilot gevolgen heeft voor de ingekochte 
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Producten onder de JGGZ dan treden Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer in overleg. 

 
Productcategorieën 
 

 
Opdrachtgever onderscheidt twee categorieën van EED: 

1. Diagnostiek (007, 008, 009, 162, 163) 
2. Overige stoornissen in de kindertijd (040, 041, 042, 135) 

 

 
Productbeschrijvingen 
 

 
Zie omschrijving. 
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4. JGGZ- zorg door kinderartsen 
 

 
Resultaat 
 

 
JGGZ bieden aan  de doelgroep jeugdigen waarvan de zorg zich 
kenmerkt door een gecombineerd somatisch en GGZ-karakter. 
 

 
Omschrijving 
 

 
Een beperkt aantal jeugdige Cliënten met gedragsproblemen en 

psychische stoornissen, ontvangt zorg van kinderartsen in 

ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. De zorg die 

kinderartsen bieden valt ook nu nog (2015) voor het grootste 

deel onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg kenmerkt zich 

door een gecombineerd somatisch en GGZ-karakter. De 

afbakeningsvraag tussen Zorgverzekeringswet en Jeugdwet heeft 

het ministerie van VWS daarom voorgelegd aan het Zorginstituut 

Nederland. De door het Zorginstituut Nederland geschetste 

afbakening tussen de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet betekent 

dat kinderartsen vanaf 2016 niet langer zorg voor jeugdigen met 

een diagnose ADHD of psychiatrische stoornissen kunnen 

declareren bij de zorgverzekeraars maar bij de gemeenten. 

 
Productcategorieën 
 

 
Opdrachtgever onderscheidt twee categorieën van JGGZ-zorg 
door kinderartsen: 

1. ADHD-zorg 
2. Psychiatrische stoornissen 

 

 
Productbeschrijvingen 
 

 
1. ADHD-zorg 
ADHD is een psychische stoornis die valt onder de DSM-
classificatie ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.   
 
2. Psychiatrische stoornissen 
De diagnostiek en behandeling van specifiek de psychiatrische 
stoornissen valt onder het domein van de Jeugdwet. Het betreft 
de DBC-zorgproducten met de diagnose ‘psychiatrische 
stoornissen’ (diagnosecode 7611).  
 
 
In onderstaande tabel zijn de betreffende Producten nader 
omschreven en zijn de bijbehorende productcodes opgenomen. 
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Tabel 1. Productbeschrijving ggz door kinderartsen en 
bijbehorende productcodes 

productomschrijving Productcode 
gemeenten 

Zorgproduct in 
code ZvW 

Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij 
gedragsproblemen  

53A01 990316008  

Consult op de polikliniek bij 
gedragsproblemen  

53A02 990316025  

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

53A03 991216004 

Consult op de polikliniek bij een 
psychische of 
gedragsaandoening  

53A04 991216013 

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

53A05  991216029 

Behandeling of onderzoek op de 
polikliniek of dagbehandeling bij 
een psychische of 
gedragsaandoening (excl. 
activiteiten psychosociaal 
specifiek 

53A06 991216030 
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Productspecifieke Eisen 
 

Productspecifieke 
Eisen JGGZ 
algemeen 

 
Algemeen 

1. Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan de 
(kwaliteits)eisen die voortvloeien uit de ter zake van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het gaat onder andere 
de volgende wetten: 
- Jeugdwet (hoofdstuk 4) en uitvoeringsbesluit; 
- De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

(BIG); 
- De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen (Bopz) (waarschijnlijk op termijn vervangen 
door de Wet verplichte ggz en de Wet Zorg en Dwang); 

- Geneesmiddelenwet. 
 

2. De Opdrachtnemer staat als (of werkt met een) gz-psycholoog 
ingeschreven in het BIG register of als (met) kinder & jeugd 
psycholoog geregistreerd bij het NIP of als (met) 
orthopedagoog generalist geregistreerd bij het NVO. 
Inschrijving in het BIG register of een beroepsregister NIP of 
NVO achten gemeenten van belang en dus verplicht, omdat 
daarmee een belangrijk deel van de kwaliteitsbewaking, 
tuchtrecht e.d. door de beroepsgroepen zelf wordt 
uitgeoefend. De eisen welke de beroepsverenigingen daarover 
hebben geformuleerd worden daarmee door de gemeenten 
overgenomen en niet herhaald in dit document.  

 
Doorverwijzing en zorg 

3. Opdrachtnemer onderschrijft het uitgangspunt dat chronische 
Cliënten die voldoende gestabiliseerd zijn, terug verwezen 
worden naar Verwijzer voor eventuele 
onderhoudsbehandeling en terugvalpreventie in de Basis GGZ 
(HA-POH of GB-JGGZ) en/of door het Gebiedsteam. 

 
4. Dienstverlening door Opdrachtnemer komt slechts voor 

vergoeding in aanmerking indien doorverwezen wordt op basis 
van een DSM V benoemde stoornis. 

 
5. Doorverwijzing naar S-JGGZ kan door genoemde Verwijzers als 

er een vermoeden van een DSM V benoemde stoornis bestaat, 
met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder 
complexiteit wordt verstaan: samengaan van verschillende 
stoornissen, zoals psychiatrische problematiek in relatie tot 
lichamelijke ziekte, verslaving en/of angst, depressie e.d., 
aankomende persoonlijkheidsstoornissen maar ook 
interventie van kindproblematiek met ouder- of 
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systeemproblematiek. 
 

6. Vervallen.  
 
Hoofdbehandelaarschap 

7. De hoofdbehandelaar binnen de JGGZ kan zijn een Psychiater, 
Klinisch psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog, 
Psychotherapeut, Verslavingsarts in profielregister KNMG, 
verpleegkundig specialist GGZ, gz-psycholoog conform de brief 
van Schippers (129353-106301-CZ dd. 2 juli 2013). Daarnaast 
kan ook een orthopedagoog generalist en de kinderarts in 
ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra die medisch 
specialistische ADHD zorg en psychiatrische stoornissen 
behandelt, hoofdbehandelaar zijn. 

 
8. De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling 

ondersteund worden door medebehandelaars. 
Medebehandelaars zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde 
opleiding op tenminste hbo-niveau die vermeld is in de CONO-
lijst, niet zijnde de hoofdbehandelaar. Daarbij is de Eis dat de 
betrokken instelling een professioneel statuut heeft met een 
daarvan afgeleid multidisciplinair overleg. 

 
9. De hoofdbehandelaar verleent de zorg met behulp van 

medebehandelaars onder zijn verantwoordelijkheid. De 
hoofdbehandelaar bij de GB-JGGZ kan maximaal 40% van het 
aantal uren medebehandelaars inzetten. 

 
10. De hoofdbehandelaar bij de S-JGGZ verleent de zorg met 

behulp van medebehandelaars onder zijn 
verantwoordelijkheid. De zorg die wordt geleverd met behulp 
van deze medebehandelaars behelst voor instellingen met 
enkel een ambulant aanbod maximaal 50% en voor 
instellingen met zowel een ambulant als klinisch aanbod 
maximaal 80% van de gemiddelde totale DBC-geschreven tijd.  

 
Overige bepalingen 

11. Opdrachtnemer past voor 60% van de Cliënten een 
gestructureerde ROM-effectmeting en  
klanttevredenheidsmeting en/of klantfeedback methode toe. 
Opdrachtnemer heeft een overeenkomst afgesloten met de 
Stichting Benchmark GGZ, Telepsy of met het NVVPROM-
portaal en levert aan betreffende instelling effectiviteit c.q. 
ROM gegevens aan. Deze eis is niet van toepassing op 
Opdrachtnemer die het product ‘JGGZ door kinderartsen’ 
uitvoert.  
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12. Opdrachtnemer is verplicht de spelregels rondom de 
registratie van DBC’s te volgen. De spelregels zijn opgenomen 
in het document ‘Spelregels DBC registratie 2015’. Dit 
document is te downloaden van de website van DBC-
onderhoud (www.dbconderhoud.nl). 

 
13. Opdrachtnemer is bekend dat bepaalde DBC’s niet declarabel 

zijn en brengt deze niet in rekening. Zie hier voor: 
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-
kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem .  

 
14. Opdrachtnemers die specialistische JGGZ leveren kunnen 

naast S-JGGZ, ook voor een contract GB-JGGZ in aanmerking 
komen . Voor Opdrachtnemers die alleen voor GB-JGGZ en 
dyslexie-zorg gekwalificeerd zijn, geldt die omgekeerde 
mogelijkheid niet.  

 
15. De Opdrachtnemer beperkt het aantal te offreren en te 

declareren DBC’s diagnostiek tot maximaal 10% van het totaal 
aantal DBC’s. 

 
Eisen voor S-JGGZ 

16. De instelling heeft een WTZi toelating als instelling voor 
               medisch specialistische zorg.  
 
Eisen voor EED 

17. EED die begint vóór het 7de jaar of ná het verlaten van de 
basisschool wordt niet vergoed.  

 
18. Opdrachtnemers die dyslexie mee behandelen in het kader 

van een andere primaire stoornis (niet zijnde een leerstoornis) 
kunnen geen EED zorg declareren. Zij schrijven de behandeltijd 
weg binnen de DBC die is geopend i.v.m. de primaire stoornis.  

 
19. De Opdrachtnemer is, voor zover voor de geregistreerde 

beroepsgroepen objectiveerbaar is vast te stellen, door 
scholing en ervaring in staat om specialistische dyslexiezorg 
conform het protocol te bieden en is aangesloten bij het 
Nationaal Referentiecentrum Dyslexie en/of Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie en handelt in overeenstemming met de richtlijnen 
van deze organisaties.  

 
20. De Opdrachtnemer volgt het Protocol Diagnostiek & 

Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (Protocol Blomert 
2013) zowel voor wat betreft Verwijzing als wat betreft 
diagnostiek en behandeling.  

 

http://www.dbconderhoud.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem
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21. De hoofdbehandelaar voor EED is een van de genoemde 
beroepen zoals opgenomen bij de Eis 7 en orthopedagogen-
generalist die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging 
van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en kinder- en 
jeugdpsychologen die geregistreerd zijn bij het Nederlands 
Instituut van Psychologen (NIP).  

 
22. Opdrachtnemer werkt bij de behandeling van EED samen met 

de Opdrachtgever en de scholen in het primair onderwijs in 
regio Rivierenland.  

 
23. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat de behandeling van 

dyslexie bestaat uit maximaal 12 uur diagnostiek en maximaal 
60 uur behandeling. Maximaal bedraagt de totale tijd voor de 
zorg 72 zittingen maal 60 minuten. Dit is inclusief indirecte tijd.  

 
24. Opdrachtnemer hanteert bij indicaties de DSM classificatie 

‘Overige stoornissen in de kindertijd’ tenzij Opdrachtgever 
daar een andere instructie over geeft.  

 
25. Opdrachtnemer dient voor- en nametingen inzake ROM aan te 

leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De Aanbieder 
dient hiervoor een bewijs van aanlevering aan SBG op te 
sturen indien de Opdrachtgever hierom verzoekt.  

 
26. In gevallen waar na diagnostiek geen verdere behandeling 

plaatsvindt kunnen alleen de DBC’s met code 007,008,009, 
162 en 163 worden gefactureerd. Indien er ook aansluitend 
behandeling plaatsvindt DBC’s met code 040,041, 042 en 135. 
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4b. Producten en Tarieven 
 
 

Generalistische Basis JGGZ  

Licht Van 0 tot 294 minuten € 404 

Middel Van 295 tot 495 minuten € 689 

Intensief Van 496 tot 750 minuten € 1.081 

Extra intensief Van 750 tot 1000 minuten € 1.441 

Chronisch Tot 753 minuten € 997 

Onvolledig 
behandeltraject 

 € 165 

 

 

Specialistische JGGZ 
  

Diagnostiek     

007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 176,88 

008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 274,81 

009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 547,93 

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 1.038,45 

307 Diagnostiek - vanaf 800 minuten € 1.783,48 

 

Productgroepen behandeling kort  

215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 125,31 

216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 300,08 

217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 577,01 

264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten € 962,70 

 

Productgroepen langdurende of intensieve behandeling 

Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 

027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 
799 minuten 

€ 1.113,53 

169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 
1799 minuten 

€ 2.385,73 

030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 
2999 minuten 

€ 4.255,35 

031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 
5999 minuten 

€ 6.965,20 

131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 
11999 minuten 

€ 14.271,45 

170 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12000 tot en met 
17999 minuten 

€ 21.606,69 

221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18000 tot en met 
23999 minuten 

€ 33.351,59 

222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24000 minuten € 40.178,78 
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Pervasieve stoornissen 

033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.065,24 

172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.118,45 

223 Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 3.887,03 

038 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 6.746,63 

133 Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 12.362,60 

173 Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 24.756,63 

224 Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 33.138,16 

225 Pervasief - vanaf 24000 minuten € 45.834,75 

  
 

Overige stoornissen in de kindertijd 

040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.159,29 

041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten 

€ 2.380,66 

042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 
minuten 

€ 4.159,11 

135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten 

€ 6.729,20 

175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten 

€ 15.110,82 

226 Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten 

€ 25.900,95 

227 Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten € 38.144,91 

  

Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen 

228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 
799 minuten 

€ 1.119,64 

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

€ 2.120,01 

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

€ 3.822,84 

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

€ 6.582,69 

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

€ 12.855,66 

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

€ 23.939,51 

178 Delirium dementie en overig - vanaf 18000 minuten € 33.938,21 

  

Aan alcohol gebonden stoornissen 

051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.025,66 

052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.058,66 

053 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 3.836,95 

054 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 6.689,69 
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139 Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 13.119,36 

179 Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 22.602,40 

180 Alcohol - vanaf 18000 minuten € 42.519,44 

  

Aan overige middelen gebonden stoornissen 

056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 
minuten 

€ 1.041,03 

181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten 

€ 2.040,06 

059 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 
minuten 

€ 3.769,97 

060 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten 

€ 6.905,25 

141 Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten 

€ 12.939,83 

182 Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 
17999 minuten 

€ 22.141,69 

183 Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten € 44.596,18 

  

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 

230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.142,98 

184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.198,38 

066 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.102,11 

067 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 7.101,38 

068 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 13.170,12 

143 Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 22.418,42 

144 Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 31.771,79 

185 Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 € 38.460,03 

186 Schizofrenie - vanaf 30000 minuten € 62.804,18 

  

Depressieve stoornissen 

231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.201,79 

232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.341,14 

233 Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.242,93 

234 Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 7.281,17 

235 Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 14.224,87 

146 Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 23.275,98 

187 Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 34.801,94 

188 Depressie - vanaf 24000 minuten € 45.210,00 

  

Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 

189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.206,44 

236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten 

€ 2.279,34 

190 Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 € 4.068,28 
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minuten 

087 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten 

€ 7.181,26 

148 Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten 

€ 13.139,92 

191 Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten 

€ 23.036,84 

192 Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten € 37.422,65 

  
 
 

Angststoornissen 

237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.176,11 

238 Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.408,49 

239 Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.314,42 

193 Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 7.017,59 

194 Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 14.777,16 

150 Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 25.414,06 

195 Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten € 35.054,12 

196 Angst - vanaf 24000 minuten € 42.360,90 

 

Restgroep diagnoses 

242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 
minuten 

€ 1.202,04 

203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten 

€ 2.435,21 

118 Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 
minuten 

€ 4.349,59 

119 Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten 

€ 7.249,62 

156 Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten 

€ 14.645,24 

204 Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten 

€ 24.291,43 

205 Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten € 39.356,87 

  

Persoonlijkheidsstoornissen 

121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.126,23 

206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.361,91 

243 Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.214,03 

207 Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 7.383,07 

208 Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 
minuten 

€ 13.368,45 

158 Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 
minuten 

€ 22.117,35 
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209 Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 
minuten 

€ 32.175,16 

244 Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 
minuten 

€ 45.102,68 

245 Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten € 61.132,49 

  

Somatoforme stoornissen 

246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.212,54 

247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.410,63 

248 Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.254,83 

249 Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 6.752,20 

250 Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 13.397,47 

251 Somatoforme - vanaf 12000 minuten € 23.212,31 

  

Eetstoornissen 

252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1.128,19 

253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten € 2.310,87 

254 Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten € 4.141,95 

255 Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten € 6.874,44 

256 Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten € 13.795,74 

257 Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten € 20.819,10 

258 Eetstoornis - vanaf 18000 minuten € 30.705,86 

 

Overige prestaties 

  Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) € 345,50 

  Elektronconvulsie therapie (ECT) € 310,19 

  Verblijf zonder overnachting (VZO) € 109,26 

  Ambulante Methadonverstrekking € 18,11 

  Onderlinge dienstverlening € 88,35 

 

Bijzondere productgroepen 

Crisis   

013 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 131,52 

014 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 289,69 

015 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 541,01 

016 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 1.010,59 

165 Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten € 1.709,02 

213 Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten € 2.552,23 

214 Crisis - vanaf 1800 minuten € 4.014,20 

 

Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs verblijf) 

  Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)   € 132,26 

  Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)  € 174,86 

  Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) € 243,80 

  Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde € 256,38 
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verzorgingsgraad)  

  Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)  € 320,95 

  Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve 
verzorgingsgraad)  

€ 359,83 

  Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve 
verzorgingsgraad)  

€ 501,07 

 

 

Dyslexiezorg (EED) 

Diagnostiek     

007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 128,00 

008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 198,86 

009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 396,51 

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 751,48 

163 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten € 1.290,63 

  

Overige stoornissen in de kindertijd 

040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 838,93 

041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 
minuten 

€ 1.722,78 

042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 
minuten 

€ 3.009,76 

135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 
minuten 

€ 4.869,63 

 

JGGZ door kinderartsen (ADHD en psychiatrische stoornissen)  

990316025  € 286 

990316008  € 700 

991216013  € 337 

991216030  € 790 

991216029  € 1.107 

991216004  € 1.378 

 


