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1. Begeleiding Regulier Individueel  
 

Productnaam Begeleiding Regulier Individueel  

Productcode 45a48 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Er is sprake van een systeemgerichte aanpak. Daarmee wordt  de opgroei- en opvoedsituatie 
versterkt en sluit deze beter aan op de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.  

• De begeleiding  kan thuis bij de jeugdige plaatsvinden en/of op school/locatie.  

• Begeleiding heeft een richtduur van maximaal 12 maanden met één tot enkele 

contactmomenten per week. Er worden doelen opgesteld, die aansluiten bij het 

overkoepelende doel van begeleiding (zie kolom ‘doel’) Over de opgestelde doelen vinden 

evaluaties plaats tussen de jeugdige en/of zijn ouders, gemeente en zorgaanbieder. 

• Persoonlijke verzorging kan een onderdeel van de begeleiding zijn. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn zowel beschermende factoren als risicofactoren aanwezig op niveau van jeugdige, gezin 

en omgeving.  

• Er is sprake van een lichte tot matige complexiteit.  

• Er is sprake van een veilige omgeving.  

• De voorspelbaarheid is matig tot goed. 
• Er is geen sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek. 

 

Doel  

• Het leren, oefenen en behouden van vaardigheden en/of het stimuleren en inslijpen van 
(wenselijk) gedrag.   

 

Productspecifieke eisen  

• De directe begeleider heeft minimaal een relevante opleiding (of werk- en denkniveau) op 
mbo- niveau 4. 

• De directe begeleider kan altijd terugvallen op een geregistreerde jeugdzorgwerker (minimaal 

hbo). 

 

Samenhang met andere producten  

• Lichter dan individuele begeleiding specialistisch en individuele jeugdhulpbehandeling 

regulier.  

• Intensiever dan ondersteuning vanuit het voorliggende veld/preventie (denk aan: 

schoolmaatschappelijk werk, de POH-GGZ jeugd, ondersteuning vanuit het lokale wijkteam). 
Deze worden optimaal benut voordat dit product wort ingezet. 
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2. Begeleiding Specialistisch Individueel 
 

Productnaam Begeleiding Specialistisch Individueel 

Productcode 45a53 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Er is sprake van een systeemgerichte aanpak. Daarmee wordt de opgroei- en opvoedsituatie 
versterkt en sluit deze beter aan op de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.  

• De begeleiding kan thuis bij de jeugdige plaatsvinden en/of op school/locatie.  

• Begeleiding heeft een richtduur van maximaal 12 maanden met één tot enkele 

contactmomenten per week. Er worden doelen opgesteld, die aansluiten bij het 

overkoepelende doel van begeleiding (zie kolom ‘doel’) Over de opgestelde doelen vinden 

evaluaties plaats tussen de jeugdige en/of zijn ouders, gemeente en zorgaanbieder. 

• De begeleiding is methodisch van aard.   

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn weinig beschermende factoren en veel risicofactoren op niveau van jeugdige, gezin en 

omgeving.  

• Er is sprake van hoge complexiteit. 

• De problematiek vraagt om een aanpak op meerdere levensgebieden van de jeugdige. 

• Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s. 

• De casuïstiek heeft een wisselend en/of onvoorspelbaar verloop. 

• Er kan sprake zijn van (dreigende) escalatie van problematiek. 

 

Doel  

• Het leren, oefenen en behouden van  vaardigheden en/of het stimuleren en inslijpen van 

(wenselijk) gedrag.  
 

Productspecifieke eisen  

• De directe geregistreerde begeleider heeft minimaal een relevante opleiding (of werk- en 
denkniveau) op hbo-niveau. 

 

Samenhang met andere producten  

• Lichter dan individuele jeugdhulpbehandeling regulier 

• Intensiever dan individuele begeleiding regulier. 
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3. Begeleiding Regulier Groep 
 

Productnaam Begeleiding Regulier Groep 

Productcode 45a49  Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Het verminderen van (gedrags) problemen in omgang met andere mensen en/of  

• Het vinden van een effectieve manier van omgang met de beperking/stoornis 

• De begeleiding vindt plaats op locatie bij de betreffende zorgaanbieder. De begeleiding vindt 

niet plaats in de thuissituatie.  

• Binnen de begeleiding groep vinden  ook individuele contactmomenten plaats. 

• Er worden doelen opgesteld, die aansluiten bij het overkoepelende doel van begeleiding (zie 

kolom ‘doel’) Over de opgestelde doelen vinden evaluaties plaats tussen de jeugdige en/of zijn 

ouders, gemeente en zorgaanbieder. 

• De sociale interactie in een groep, leren van elkaar, het ervaren van steun en tips krijgen van 

lotgenoten wordt in de begeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door 

professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, die de ontwikkeling van de jeugdige 

stimuleert. 

• Persoonlijke verzorging kan een onderdeel van de begeleiding zijn.  

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn zowel beschermende factoren als risicofactoren aanwezig op niveau van jeugdige, gezin 

en omgeving.  

• Er is sprake van een lichte tot matige complexiteit.  

• Er is sprake van een veilige omgeving en risico’s zijn in te schatten.  

• De voorspelbaarheid is matig tot goed. 

• Er is geen sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek. 

 

De jeugdige heeft problemen binnen 1 of meer van de volgende gebieden: 

• Sociale redzaamheid;  

• Het psychisch of psychosociaal functioneren; 

• Het vertonen probleemgedrag in meer of mindere mate;  

• Het gezin, de opvoeding, de sociale omgeving.   

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Het leren, oefenen en behouden van vaardigheden en/of het stimuleren en inslijpen van 

(wenselijk) gedrag in groepsverband.   
 

Productspecifieke eisen  

• De directe begeleider heeft minimaal een relevante opleiding op mbo niveau. 

• Daarnaast kan de begeleider altijd terugvallen op een minimaal geregistreerde hbo geschoolde 

jeugdzorgwerker. 

• Bij meerdere begeleiders op een groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 

van aanwezige begeleiders verwacht.   

 

Samenhang met andere producten  

• Lichter dan begeleiding groep specialistisch en jeugdhulpbehandeling groep regulier.  

• Intensiever dan de (lokale) mogelijkheden voor benutten van vrij toegankelijke basiszorg. Deze  
worden optimaal benut voordat dit product wort ingezet. 

• Als wordt ingeschat dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald, 

wordt voor dit product gekozen in tegenstelling tot begeleiding regulier individueel.  

• De jeugdige voorziet, eventueel met ondersteuning van zijn netwerk zelf in zijn vervoer. Alleen 
in bijzondere situaties kan een aanvraag worden gedaan voor vervoer.   
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4. Begeleiding Specialistisch Groep 
 

Productnaam Begeleiding Specialistisch Groep 

Productcode 45a54 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Het verminderen van (gedrags-) problemen in omgang met andere mensen en/of het vinden 

van een effectieve manier van omgang met de beperking/stoornis. 

• De begeleiding vindt plaats op locatie bij de betreffende zorgaanbieder. De begeleiding vindt 

niet plaats in de thuissituatie.  

• Binnen de begeleiding groep vinden ook individuele contactmomenten plaats. 

• Er worden doelen opgesteld, die aansluiten bij het overkoepelende doel van begeleiding (zie 

kolom ‘doel’) Over de opgestelde doelen vinden evaluaties plaats tussen de jeugdige en/of zijn 

ouders, gemeente en zorgaanbieder. 

• De sociale interactie in een groep, leren van elkaar, het ervaren van steun en tips krijgen van 

lotgenoten wordt in de begeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door 

professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, die de ontwikkeling van de jeugdige 

stimuleert. 

• Persoonlijke verzorging kan een onderdeel van de begeleiding zijn. 

• De begeleiding is methodisch van aard.  

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn weinig beschermende factoren en veel risicofactoren op niveau van jeugdige, gezin en 

omgeving.  

• Er is sprake van hoge complexiteit. 

• De problematiek vraagt om een aanpak op meerdere levensgebieden . 

• Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s. 

• De casuïstiek heeft een wisselend en/of onvoorspelbaar verloop. 

• Er kan sprake zijn van (dreigende) escalatie van problematiek. 

 

De jeugdige heeft problemen binnen 1 of meer van de volgende gebieden: 

• Sociale redzaamheid;  

• Het psychisch of psychosociaal functioneren; 

• Het vertonen probleemgedrag in meer of mindere mate; 

• Het gezin, de opvoeding, de sociale omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Het leren, oefenen en behouden van  vaardigheden en/of het stimuleren en inslijpen van 
(wenselijk) gedrag in groepsverband.   

•  

Productspecifieke eisen  

• De directe geregistreerde  begeleider heeft minimaal een relevante opleiding op hbo-niveau. 

• Bij meerdere begeleiders op een groep wordt een verantwoorde samenstelling van het team 

van aanwezige begeleiders verwacht, conform de norm van verantwoorde werktoedeling. 

 

Samenhang met andere producten  

• Lichter dan jeugdhulpbehandeling regulier groep. 

• Intensiever dan individuele begeleiding regulier groep. 

• Als wordt ingeschat dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald, 

wordt voor dit product gekozen in tegenstelling tot begeleiding specialistisch individueel.  

• De jeugdige voorziet, eventueel met ondersteuning van zijn netwerk zelf in zijn vervoer. Alleen 
in bijzondere situaties kan een aanvraag worden gedaan voor vervoer.   
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5. 5. Begeleide omgangsregeling (BOR) 

 

Productnaam Begeleide omgangsregeling (BOR) 

Productcode <code>  Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Voorziet in begeleide omgang in een complexe gezinssituatie waar de omgang tussen het kind en 

de uitwonende ouder moeizaam verloopt en ouders extra hulp nodig hebben bij het uitvoeren 
van de omgangsregeling. Kinderen wordt gestructureerd de gelegenheid gegeven om contact te 

hebben met hun niet-verzorgende ouder op een zodanige wijze dat zij hiermee niet in een 

loyaliteitsconflict terechtkomen.  

 

• Concreet betekent dit dat de professional de kinderen begeleid bij de overgang van de ene ouder 

naar de andere ouder, aanwezig is bij de huisbezoeken en afstemming heeft met ouders (voor 
en/of na) ten behoeve van het bezoek/ het contactmoment van het kind met de andere ouder. 

Dit product is dus specifiek gericht op de uitvoering van de omgangsregeling. 

 

• Gemiddeld gaat men uit van twee contactmomenten per maand. Het uitgangspunt is dat de 

ouders na maximaal jaar de omgangsregeling zelfstandig kunnen voortzetten. Indien nodig 

wordt aanvullende hulp ingezet, zoals begeleiding en/of behandeling. 

  

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• De doelgroep bestaat uit gescheiden ouders met kinderen in principe in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar, met een uitloop tot 18 jaar, waarbij de omgang niet naar behoren verloopt. 

 

Doel  

• BOR is erop gericht ouders en kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief 
ervaren kan worden. Doelstelling is het normaliseren van de contacten tussen ouders en 

kinderen.  
Productspecifieke eisen  

• De professional is HBO geschoold, heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van complexe 

scheidingen, begeleide omgang, systemische coaching én op het gebied van rapportages voor de 
rechtbank. Coaching/intervisie door WO. 

 

Samenhang met andere producten  

• Vervoer is niet inbegrepen, dus indien nodig aanvullend indiceren.. BOR is specifiek gericht op de 

uitvoering van de omgangsregeling, waar nodig kan aanvullend begeleiding of behandeling 
worden ingezet. 
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6. Omgangsbemiddeling 
 

Productnaam Omgangsbemiddeling 

Productcode <code>  Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Voorziet in begeleide omgang in een complexe gezinssituatie waar de omgang tussen het kind 

en de uitwonende ouder moeizaam verloopt en ouders extra hulp nodig hebben bij het 
uitvoeren van de omgangsregeling. Kinderen wordt gestructureerd de gelegenheid gegeven om 

contact te hebben met hun niet-verzorgende ouder op een zodanige wijze dat zij hiermee niet 

in een loyaliteitsconflict terechtkomen.  

 

• Concreet betekent dit dat de professional de kinderen begeleid bij de overgang van de ene 

ouder naar de andere ouder, aanwezig is bij de huisbezoeken en afstemming heeft met ouders 
(voor en/of na) ten behoeve van het bezoek/ het contactmoment van het kind met de andere 

ouder. Dit product is dus specifiek gericht op de uitvoering van de omgangsregeling. 

 

• Gemiddeld gaat men uit van twee contactmomenten per maand. Het uitgangspunt is dat de 

ouders na maximaal jaar de omgangsregeling zelfstandig kunnen voortzetten. Indien nodig 

wordt aanvullende hulp ingezet, zoals begeleiding en/of behandeling. 

  

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• De doelgroep bestaat uit gescheiden ouders met kinderen in principe in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar, met een uitloop tot 18 jaar, waarbij de omgang niet naar behoren verloopt. 

 

Doel  

• Omgangsbemiddeling richt zich op het vermogen van ouders om zelfstandig het ouderschap na 
de scheiding vorm te geven, de ‘ouderschaps-reorganisatie’. 

 

Productspecifieke eisen  

• De professional is HBO geschoold, heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van complexe 
scheidingen, mediation en systemische coaching. Coaching/intervisie door WO. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Vervoer is niet inbegrepen, dus indien nodig aanvullend indiceren. 

• De omgangsbemiddeling is gericht op het vermogen van ouders om samen te komen tot goed 

ouderschap, waar nodig kan aanvullend begeleiding of behandeling worden ingezet. 
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7. Jeugdhulpbehandeling Regulier Individueel 
 

Productnaam Jeugdhulpbehandeling Regulier Individueel 

Productcode 41a03 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, 

systemische of psychologische aard zij. Denk hierbij aan gedragsproblemen, een 

ontwikkelingsachterstand of sociaal-emotionele problemen. 
• Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde 

en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is 
vereist. 

• Aan behandeling is een  behandeltermijn gekoppeld. De behandeling duurt dus een 

afgebakende periode, met een start en eindpunt. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn zowel beschermende factoren als risicofactoren aanwezig op niveau van jeugdige, gezin 

en omgeving.  

• Er is sprake van een lichte tot matige complexiteit.  

• Er is sprake van een veilige omgeving.  

• De voorspelbaarheid is matig tot goed. 

• Er is geen sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek. 

 

Doel  

• Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de 

aandoening. 
 

Productspecifieke eisen  

• De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op post-hbo-niveau of wo- 

niveau. 
• Naast de directe behandelaar is er een wo-opgeleide gedragswetenschapper betrokken. 

• Er is een tweede gedragswetenschapper beschikbaar voor consultatie en multidisciplinair 

overleg. Hier wordt periodiek casusgericht overleg mee gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan 
het vier-ogen-principe (multidisciplinaire blik). 

 

Samenhang met andere producten  

• Lichter dan jeugdhulpbehandeling individueel specialistisch.  

• Intensiever dan begeleiding individueel specialistisch 

• Niet primair gericht op een psychiatrische stoornis, zoals behandeling in de jeugd-GGZ. 
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8. Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Individueel 
 

Productnaam Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Individueel 

Productcode 41a04 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, 

systemische of psychologische aard zij. Denk hierbij aan gedragsproblemen, een 

ontwikkelingsachterstand of sociaal-emotionele problemen. 
• Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde 

en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is 
vereist. 

• Aan behandeling is een  behandeltermijn gekoppeld. De behandeling duurt dus een 

afgebakende periode, met een start en eindpunt. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn weinig beschermende factoren en veel risicofactoren op niveau van jeugdige, gezin en 

omgeving.  

• Er is sprake van hoge complexiteit. 

• Er is sprake van meerdere problemen tegelijkertijd, denk aan problemen in de ontwikkeling, 
het gedrag, het systeem/de opvoeding. 

• Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s. 

• De casuïstiek heeft een wisselend en/of onvoorspelbaar verloop.  

• Er kan sprake zijn van (dreigende) escalatie van problematiek. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de 

aandoening. 
•  

Productspecifieke eisen  

• De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op wo- of post-wo-niveau. 

• Naast de directe behandelaar is er een post-wo-opgeleide gedragswetenschapper betrokken. 

• Er is een tweede gedragswetenschapper beschikbaar voor consultatie en multidisciplinair 

overleg. Hier wordt periodiek casusgericht overleg mee gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan 

het vier-ogen-principe (multidisciplinaire blik). 

 

Samenhang met andere producten  

• Intensiever dan jeugdhulpbehandeling regulier individueel 

• Intensiever dan begeleiding specialistisch individueel   

• Niet primair gericht op een psychiatrische stoornis, zoals behandeling in de jeugd-GGZ. 
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9. Jeugdhulpbehandeling Regulier Groep 
 

Productnaam Jeugdhulpbehandeling Regulier Groep 

Productcode 41a15 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, 

systemische of psychologische aard zij. Denk hierbij aan gedragsproblemen, een 
ontwikkelingsachterstand of sociaal-emotionele problemen. 

• Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde 

en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is 

vereist. 
• Aan behandeling is een  behandeltermijn gekoppeld. De behandeling duurt dus een 

afgebakende periode, met een start en eindpunt. 
• de sociale interactie in een groep, leren van elkaar, het ervaren van steun en tips krijgen van 

lotgenoten wordt in behandeling groep als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door 

professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, die de ontwikkeling van de jeugdige 

stimuleert. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn zowel beschermende factoren als risicofactoren aanwezig op niveau van jeugdige, gezin 
en omgeving.  

• Er is sprake van een lichte tot matige complexiteit.  

• Er is sprake van een veilige omgeving. 

• De voorspelbaarheid is matig tot goed. 

• Er is geen sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek. 
 

Jeugdigen met:  

• (Ernstige) opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.  

• Een (licht) verstandelijke beperking met een psychische stoornis en ernstig probleemgedrag. 

• Een licht verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de 

aandoening. 

• Stabiliseren en/of verbeteren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie,  

• Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdigen,  

• Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid 

van jeugdigen en gezinnen.  

•  

Productspecifieke eisen  

• Professionals die behandelen hebben minimaal een relevante opleiding op post-hbo niveau of 
wo-niveau.  

• Naast de directe behandelaar(s) is er minimaal 1 wo-opgeleide gedragswetenschapper bij de 

behandeling betrokken.  

• Er is een tweede gedragswetenschapper beschikbaar voor consultatie en multidisciplinair 

overleg. Hier wordt periodiek casusgericht overleg mee gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan 
het vier-ogen-principe (multidisciplinaire blik). 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang met andere producten  
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• Lichter dan jeugdhulpbehandeling specialistisch groep.  

• Intensiever dan begeleiding specialistisch groep. 

• Niet primair gericht op een psychiatrische stoornis, zoals behandeling in de jeugd-GGZ. 

• Als wordt ingeschat dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald, 

wordt voor dit product gekozen in tegenstelling tot jeugdhulpbehandeling regulier individueel. 

• De jeugdige voorziet, eventueel met ondersteuning van zijn netwerk zelf in zijn vervoer. Alleen 
in bijzondere situaties kan een aanvraag worden gedaan voor vervoer.   
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10. Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Groep 
 

Productnaam Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Groep 

Productcode 41a16 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, 

systemische of psychologische aard zij. Denk hierbij aan gedragsproblemen, een 
ontwikkelingsachterstand of sociaal-emotionele problemen. 

• Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde 

en programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is 

vereist. 
• Aan behandeling is een  behandeltermijn gekoppeld. De behandeling duurt dus een 

afgebakende periode, met een start en eindpunt. 
• de sociale interactie in een groep, leren van elkaar, het ervaren van steun en tips krijgen van 

lotgenoten wordt in behandeling groep als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er door 

professionals een specifiek pedagogisch klimaat geboden, die de ontwikkeling van de jeugdige 

stimuleert. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Er zijn weinig beschermende factoren en veel risicofactoren op niveau van jeugdige, gezin en 
omgeving.  

• Er is sprake van hoge complexiteit. 

• Er is sprake van meerdere problemen tegelijkertijd, denk aan problemen in de ontwikkeling, 

het gedrag, het systeem/de opvoeding. 

• Er kan sprake zijn van veiligheidsrisico’s. 

• De casuïstiek heeft een wisselend en/of onvoorspelbaar verloop.  

• Er kan sprake zijn van (dreigende) escalatie van problematiek. 

 

Jeugdigen met:  

• (Ernstige) opgroei-, opvoed- en/of gedragsproblemen.  

• Een (licht) verstandelijke beperking met een psychische stoornis en ernstig probleemgedrag. 

• Een licht verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het probleem of de 
aandoening. 

• Stabiliseren en/of verbeteren van een gezonde en/of veilige (tijdelijke) opvoedsituatie. 

• Het stimuleren van de normale en gezonde ontwikkeling van jeugdige.  

• Het opheffen of verminderen van probleemgedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid 

van jeugdigen en gezinnen. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Professionals die behandelen hebben minimaal een relevante opleiding op wo- of post-wo-

niveau. 
• Naast de directe behandelaar(s) is minimaal één post-wo opgeleide gedragswetenschapper bij 

de behandeling betrokken. 

• Er is een tweede gedragswetenschapper betrokken voor consultatie en multidisciplinair 

overleg. Hier wordt periodiek casusgericht overleg mee gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan 
het vier-ogen-principe (multidisciplinaire blik). 
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Samenhang met andere producten  

• Intensiever dan jeugdhulpbehandeling regulier groep. 

• Intensiever dan begeleiding specialistisch groep.  

• Niet primair gericht op een psychiatrische stoornis, zoals behandeling in de jeugd-GGZ. 

• Als wordt ingeschat dat in een groep beter de gestelde doelen kan/kunnen worden behaald, 
wordt voor dit product gekozen in tegenstelling tot jeugdhulpbehandeling specialistisch 

individueel.  

• De jeugdige voorziet, eventueel met ondersteuning van zijn netwerk zelf in zijn vervoer. Alleen 

in bijzondere situaties kan een aanvraag worden gedaan voor vervoer.   
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11. Vaktherapie 
 

Productnaam Vaktherapie 

Productcode ntb Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Bij vaktherapie wordt methodisch gebruik gemaakt van een ervaringsgerichte werkwijze 

binnen verschillende theoretische kaders, aansluitend bij de belevingswereld en de 
mogelijkheden van de jeugdige. De nadruk ligt op doen en ervaren. 

• Ouders/opvoeders/gezinssysteem worden betrokken bij de vaktherapie van de jeugdige. 

• Onder het product vaktherapie vallen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, 

muziektherapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie en psychomotorische 

therapie. 

 

Duur en omvang 

• Dit product wordt ingezet voor gemiddeld 1 sessie per week. 

• Dit product wordt ingezet voor maximaal 20 sessies. 

• Verlenging is eenmalig mogelijk in samenspraak met de verwijzer. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Jeugdigen waarbij sprake is van: 

- psychische, dan wel psychosociale problematiek, en/of  

- een vastgelopen ontwikkeling, en/of 

- ingrijpende ervaringen, gebeurtenissen, veranderingen, en/of  

- beperkingen die leiden tot klachten op het gebied van emotieregulatie, contact met het 

eigen gevoelsleven en zelfbeeld, omgaan met stress of op het sociaal functioneren.   

• Bovenstaande kan zich uiten in gedragsproblemen, psychosomatische klachten, 
ontwikkelingsproblemen of communicatieproblemen. 

• Er is sprake van een complexe of verstoorde relatie tussen ouder en kind en/of het 

gezinssysteem en/of ouders/verzorgers hebben moeite om het kind te begrijpen en te 

begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Problematiek opheffen, verminderen of accepteren. 

• Terugval of hernieuwde klachten zoveel mogelijk voorkomen. 
• Veerkracht van kind en ouders/verzorgers herstellen. 

•  

Productspecifieke eisen  

• De therapie wordt uitgevoerd door een vaktherapeut. 
• De vaktherapeut is lid van een van de bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen 

aangesloten beroepsverenigingen (NVDT, NVBT, NVDaT, NVvMt, NVPMT, NVPMKT, NVVS). 
•  

Samenhang met andere producten  

• Intensiever dan begeleiding specialistisch. •  
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12. Behandeling GGZ generalistisch 
 

Productnaam Behandeling GGZ generalistisch 

Productcode 54001 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Diagnostiek en behandeling van een psychiatrische stoornis. Uitgangspunt voor de 
behandeling vormt de hulpvraag van de jeugdige en zijn gezin. De hulpverlening is altijd 

ambulant en is in principe kortdurend. 

Doelgroep  

• Er is (het vermoeden van) een DSM 5-benoemde stoornis. 

• De ernst van de problematiek is licht of matig. 

 

Licht 

• Er is sprake van relatief weinig kernsymptomen maar dit is wel voldoende om een diagnose te 

stellen. 

• De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt, cliënt ervaart wel een 
zekere belemmering in het dagelijks functioneren. 

 

Matig 

• De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en daarnaast is er sprake van 
aanvullende symptomen. 

• Er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren. 
• Risicofactoren zijn laag tot matig. 

• Er zijn geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of 

verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld of automutilatie. 
• Er zijn duidelijke klachten/symptomen of er is sprake van een latent risico op gevaar, maar er 

staan beschermende factoren tegenover zoals adequate coping, werk of structurele 
daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, 

hulp/ondersteuning, praktische en emotionele steun. 

• Complexiteit is laag tot matig. 

•  

Doel  

• Het voorkomen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het 
dagelijks functioneren. 

•  

Productspecifieke eisen  

• De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op post-hbo of wo-niveau (zie 
norm van verantwoorde werktoedeling en het Model Kwaliteitsstatuut GGZ).  

• Daarnaast is er een regiebehandelaar betrokken conform het Model Kwaliteitsstatuut GGZ (zie 

bijlage 1). 

•  

Samenhang met andere producten  

• Intensiever dan begeleiding specialistisch. 
• Primair gericht op een psychiatrische stoornis. Dit in tegenstelling tot jeugdhulpbehandeling 

(regulier en specialistisch), wat primair gericht is op problemen in het dagelijks functioneren. 

• Wanneer het vermoeden bestaat dat een jeugdige GGZ behandeling generalistisch nodig heeft, 
wordt in geval van diagnostiek eerst het product GGZ Start Zorg toegekend voor 20 uren. Dit is 

een standaard aantal uren. In geval van onmiddellijke behandeling, en dus geen diagnostiek, 

wordt direct het product behandeling GGZ generalistisch ingezet. Mocht diagnostiek toch 

noodzakelijk wordt geacht gedurende de behandeling, dan kan het product GGZ Start Zorg 
alsnog worden ingezet. Zodra de diagnostiek is uitgevoerd, wordt het product GGZ Start Zorg 

beëindigd en het product GGZ behandeling generalistisch gestart. Het is niet toegestaan het 
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resterend aantal uren GGZ Start Zorg dan nog op te maken alvorens wordt gestart met 

behandeling GGZ generalistisch. 
• Wanneer na beëindiging van de behandeling nazorg nodig is, voor bijvoorbeeld 

medicijncontrole, wordt 5 uren GGZ Nazorg toegekend. Dit is een standaard aantal uren. De 

ingangsdatum van GGZ Nazorg ligt maximaal 6 maanden na beëindiging van de GGZ 

behandeling. 
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13. Behandeling GGZ specialistisch 

 

Productnaam Behandeling GGZ specialistisch 

Productcode 54002 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychiatrische stoornissen. De 
hulpverlening wordt ambulant of indien nodig klinisch geleverd. Er is altijd sprake van een 

multidisciplinaire aanpak. 

Doelgroep  

• Er is (het vermoeden van) een DSM 5-benoemde stoornis. 

• De ernst van de problematiek is zwaar.  

• De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval 

en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld niet naar school 

kunnen). 

• Risicofactoren zijn hoog: er zijn duidelijke aanwijzingen die kunnen duiden op gevaar voor 

ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) 
geweld of automutilatie. 

• Complexiteit is hoog. 

• Een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM 5-benoemde stoornis 

zijn doorslaggevend voor inzet GGZ-behandeling specialistisch. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Het voorkómen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor 

het dagelijks functioneren. 
•  

Productspecifieke eisen  

• De directe behandelaar heeft minimaal een relevante opleiding op post-hbo- of wo-niveau 
(zie norm van verantwoorde werktoedeling en het Model Kwaliteitsstatuut GGZ).  

• Daarnaast is er een regiebehandelaar betrokken conform het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Intensiever dan begeleiding specialistisch en GGZ behandeling regulier. 
• Primair gericht op een psychiatrische stoornis. Dit in tegenstelling tot 

jeugdhulpbehandeling (regulier en specialistisch), wat primair gericht is op problemen in 

het dagelijks functioneren.  
• Wanneer het vermoeden bestaat dat een jeugdige GGZ behandeling specialistisch nodig 

heeft, wordt eerst het product GGZ Start Zorg toegekend voor 20 uren. Dit is een standaard 

aantal uren. Zodra de diagnostiek is uitgevoerd, mag de aanbieder de behandeling starten 
in het resterende aantal uren van het product GGZ start zorg totdat de 20 uren bereikt zijn.  

• Wanneer na beëindiging van de behandeling nazorg nodig is, voor bijvoorbeeld 

medicijncontrole, wordt 5 uren GGZ Nazorg toegekend. Dit is een standaard aantal uren. De 

ingangsdatum van GGZ Nazorg ligt maximaal 6 maanden na beëindiging van de GGZ 

behandeling. 
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14. Academische functie 
 

Productnaam Academische functie 

Productcode ?  Prijs per eenheid ? 

Omschrijving 

• De academische functie bestaat uit drie rollen (patientenzorg, opleiding en onderzoek) die in 
samenhang leiden tot zorg voor complexe cliënten en het ontwikkeling van kennis en kunde 

die breder toegepast kan worden. De academische functie dient een collectief belang en wordt 

deels landelijk en deels regionaal bekostigd. De 6 gemeenten in de Regio Rivierenland 

bekostigen de academische functie in de vorm van dit product.   

 
• De academische functie betreft de combinatie van:   

1. hoog specialistische/weinig voorkomende patiëntenzorg,  

2. wetenschappelijk onderwijs (in het kader van het opleiden van artsen tot medisch 
specialist, het opleiden van GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, verpleegkundig 

specialisten en psychotherapeuten),  

3. wetenschappelijk onderzoek (en de kruisbestuiving met patiëntenzorg voor 

vernieuwende behandelingen),  

4. het vertalen van die kennis naar maatschappelijke toepassingen,  

5. opleiding en bijscholing van professionals in de zorgsector en bij gemeenten.  

• De onderdelen 1, 2 en 5 worden regionaal bekostigd in de vorm van dit product. De onderdelen 
3 en 4 worden landelijk bekostigd.  

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• N.v.t. •  

Doel  

• Instandhouding van de academische infrastructuur. 

• Zorg voor complexe cliënten en het ontwikkelen van kennis en kunde die breder toegepast kan 

worden 

•  

Productspecifieke eisen  

• De academische functie kan alleen worden ingezet als de zorgaanbieder één van de zes door de 

overheid aangewezen academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie is. 
•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product wordt ingezet als toelage bovenop het product Behandeling GGZ specialistisch. •  
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15. Behandeling GGZ Start Zorg 
 

Productnaam Behandeling GGZ Start Zorg 

Productcode 54052 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Bij een vermoeden van GGZ-behandeling generalistisch en/of specialistisch:  
het uitvoeren van diagnostiek binnen 20 uur. 

• Bij een vermoeden van GGZ-behandeling specialistisch:  

het maken van een individuele inschatting van de benodigde behandelperiode. 

Doelgroep  

• Jeugdigen waaraan een GGZ-behandeling is toegekend, maar waarvan nog onduidelijk is 

wat de precieze problematiek is en/of, in geval van GGZ behandeling specialistisch, wat de 
verwachte behandelduur gaat zijn. 

 

• Bij een vermoeden van GGZ-behandeling generalistisch:   

Het product GGZ start zorg wordt beëindigd zodra de diagnostiek is afgerond. Het 

resterende aantal uren van de 20 standaard toegewezen uren mogen niet ingezet worden 
voor (een deel van) de behandeling.  

• Bij een vermoeden van GGZ-behandeling specialistisch:  
De standaard toegekende 20 uren voor het product GGZ start zorg mogen volledig benut 

worden. Als de diagnostiek is afgerond of als de individuele inschatting van de benodigde 

behandelperiode gemaakt is, mag het resterende aantal uren GGZ start zorg dus worden 
besteed aan (een deel van) de behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  

• Een directe inzet van zorg. De inzet van dit product zorgt ervoor dat het niet noodzakelijk is 

om bij de start van het traject onmiddellijk in te schatten hoeveel tijd/welke inzet er nodig 

is. 
•  

Productspecifieke eisen  

• Bij vermoeden van GGZ-behandeling generalistisch: 

Zie personeelseisen bij product GGZ-behandeling generalistisch. 

• Bij vermoeden van GGZ-behandeling specialistisch: 

Zie personeelseisen bij product GGZ-behandeling generalistisch. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product wordt standaard ingezet voorafgaand aan de producten GGZ behandeling 
generalistisch en specialistisch. 

• Intensiever dan begeleiding specialistisch. 
• Primair gericht op een psychiatrische stoornis. Dit in tegenstelling tot 

jeugdhulpbehandeling (regulier en specialistisch), wat primair gericht is op problemen in 

het dagelijks functioneren. 

•  
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16. Behandeling GGZ Nazorg 
 

Productnaam Behandeling GGZ Nazorg 

Productcode 54053 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Indien na beëindiging van een GGZ-behandeling nog nazorg nodig is, wordt dit product 
ingezet. Het product wordt standaard voor 5 uur toegekend. De ingangsdatum van dit 

product ligt maximaal 6 maanden na beëindiging van de GGZ-behandeling. 

Doelgroep  

• Jeugdigen die na beëindiging van een GGZ-behandeling nog nazorg nodig hebben. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan medicijncontrole. 
•  

Doel  

• Het bieden van passende nazorg na een GGZ behandeltraject. •  

Productspecifieke eisen  

• Aansluitend aan het product GGZ-behandeling generalistisch: 
Zie personeelseisen bij product GGZ-behandeling generalistisch. 

• Aansluitend aan het product GGZ-behandeling generalistisch: 

Zie personeelseisen bij product GGZ-behandeling generalistisch. 

• Aansluitend aan het product GGZ-behandeling specialistisch: 

Zie personeelseisen bij product GGZ-behandeling generalistisch. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product kan alleen worden ingezet na afloop van een GGZ behandeltraject. 

• Intensiever dan begeleiding specialistisch. 

• Primair gericht op een psychiatrische stoornis. Dit in tegenstelling tot 

jeugdhulpbehandeling (regulier en specialistisch), wat primair gericht is op problemen in 
het dagelijks functioneren. 

•  
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17. Behandeling GGZ Ernstige Dyslexie, Diagnose 

 

Productnaam Behandeling GGZ Ernstige Dyslexie, Diagnose 

Productcode 54050 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Onder GGZ – diagnose dyslexie valt de diagnose van Ernstige Dyslexie (hierna: ED). De 

verwijzing verloopt via de school door een daartoe bevoegde en deskundige functionaris in 
samenspraak met de ouders. Ouders en school van de betreffende leerling vragen 

gezamenlijk bij een door de gemeente aangewezen instantie gemeentelijke middelen aan 

voor het onderzoek van de leerling met ernstige lees- en spellingproblemen (vermoeden 

van ED). 

 

Inzet diagnostiek: gemiddeld 2/3 dagdelen 

 

 

 

 

 
 

Doelgroep  

• Basisschoolleerling in de leeftijd van 7-13 jaar waarbij sprake is van  een vermoeden van  
ED op basis van de criteria die zijn vastgesteld door de gemeenten en 

samenwerkingsverbanden om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg 

(onderzoek naar en vergoeding van ED). Deze criteria sluiten aan bij de landelijke 
richtlijnen voor het onderwijs en de gezondheidszorg. De criteria zijn te vinden op: 

https://swvbepo.nl/bureau-dyslexie/. 

•  

Doel  

• Vaststellen of er sprake is van ED (diagnose). •  

Productspecifieke eisen  

• Diagnostiek ernstige dyslexie valt onder de verantwoordelijkheid/uitvoering van: 

- een (jeugd)psycholoog of een orthopedagoog (uitvoering) met altijd 

verantwoordelijkheid/supervisie van een GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist 
met kennis van dyslexie, of 

- door een logopedist met aantekening dyslexie specialist met altijd supervisie van een GZ-

psycholoog en/of orthopedagoog generalist. 
De GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist is bij dyslexie de regiebehandelaar. Zij voldoen 

aan de gestelde eisen voor regiebehandelaarschap. 

• Er wordt volgens landelijk erkende protocollen gewerkt (zie site van het Nederlands 
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 

•  

Samenhang met andere producten  

• Een kind komt voor vergoede diagnostiek in aanmerking als blijkt dat er geen 

belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid. De zorgverlener gaat 

bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de 

problematiek, de meest effectieve aanpak is. 

•  
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18. Behandeling GGZ Ernstige Dyslexie, Behandeling 
 

Productnaam Behandeling GGZ Ernstige Dyslexie, Behandeling 

Productcode 54051 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Onder GGZ-behandeling dyslexie valt de behandeling van Ernstige Dyslexie (hierna: ED). De 

verwijzing verloopt via de school door een daartoe bevoegde en deskundige functionaris in 
samenspraak met de ouders. Ouders en school van de betreffende leerling vragen 

gezamenlijk bij een door de gemeente aangewezen instantie gemeentelijke middelen aan 

voor het onderzoek en/of de behandeling van de leerling met ernstige lees- en 

spellingproblemen (vermoeden van ED). 

• Inzet behandeling: gemiddeld 45-60 behandelingen van 50-60 minuten, meestal 1 keer per 
week. De looptijd is gemiddeld 18 maanden. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Basisschoolleerling in de leeftijd van 7-13 jaar waarbij sprake is van  een vermoeden van  

ED op basis van de criteria die zijn vastgesteld door de gemeenten en 

samenwerkingsverbanden om in aanmerking te komen voor de vergoede dyslexiezorg 
(onderzoek naar en vergoeding van ED). Deze criteria sluiten aan bij de landelijke 

richtlijnen voor het onderwijs en de gezondheidszorg. De criteria zijn te vinden op:  
https://swvbepo.nl/bureau-dyslexie/ 

•  

Doel  

• Behandeling van ED moet ertoe leiden dat een zo hoog mogelijk niveau van technisch 
lezen en spellen wordt bereikt, passend bij leeftijd en schoolniveau. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Behandeling ernstige dyslexie valt onder de verantwoordelijkheid/uitvoering van: 

- een (jeugd)psycholoog of een orthopedagoog (uitvoering) met altijd 

verantwoordelijkheid/supervisie van een GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist 

met kennis van dyslexie, of 

- door een logopedist met aantekening dyslexie specialist met altijd supervisie van een GZ-

psycholoog en/of orthopedagoog generalist. 

 

De GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist is bij dyslexie de regiebehandelaar. Zij voldoen aan 

de gestelde eisen voor regiebehandelaarschap. 

 

Er wordt volgens landelijk erkende protocollen gewerkt (zie site van het Nederlands 

Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang met andere producten  

• Een kind komt voor vergoede behandeling in aanmerking als blijkt dat er geen 

belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid. De zorgverlener gaat 

bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de 

problematiek, de meest effectieve aanpak is. 

•  
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19. Multi Systeem Therapie (MST) 
 

Productnaam Multi Systeem Therapie (MST) 

Productcode 54060 Prijs per eenheid  
Omschrijving 

• De behandeling is gebaseerd op (cognitieve) gedragstherapie en gezinstherapie en richt 

zich op de verschillende problemen die bij een jongere kunnen spelen. Zo kan bijvoorbeeld 
middelengebruik worden behandeld.  

• De interventies die binnen MST worden ingezet richten zich vooral op ouders en andere 

sleutelfiguren uit de omgeving van de jongere, maar meestal wordt ook gewerkt aan het 

vergroten van vaardigheden van de jongere zelf, het functioneren op school en de omgang 

met pro sociale leeftijdgenoten. 

Doelgroep  

• De behandeling is bestemd voor jongeren tussen 12 tot 18 jaar die vanwege hun ernstig 

antisociaal/grensoverschrijdend gedrag uit huis geplaatst (dreigen te) worden. 

• MST is bestemd voor 12 tot 18-jarigen met ernstig antisociaal/ grensoverschrijdend gedrag 

(zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik en omgang met 
verkeerde vrienden) én hun ouder(s). 

• De problematiek doet zich op meerdere levensgebieden voor (gezin, school, vrienden, 

buurt) en is vaak dermate ernstig, dat een uithuisplaatsing dreigt. 

•  

Doel  

• Het hoofddoel van MST is het terugdringen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de 
jongere is aangemeld en zorgen dat het gezin en zijn omgeving in staat zijn eventuele 

toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. De MST-therapeut stelt bij 

aanvang van de behandeling samen met de ouders, jongere en verwijzer een behandelplan 
op met duidelijke doelen en meetbare uitkomsten. 

•  

Productspecifieke eisen  

• De behandeling wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide MST therapeut en een 
supervisor (post HBO of WO). 

• Behandelperiode wordt in overleg bepaald en is drie tot vijf maanden 

•  

Samenhang met andere producten  

• Vergelijkbare interventie is FFT  (Functionele gezinstherapie), alleen zijn er ook veel 

verschillen in de behandelvormen. 
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20. Multidimensionele Family Therapy (MDFT) 
 

Productnaam Multidimensionele Family Therapy (MDFT) 

Productcode 54061 Prijs per eenheid  
Omschrijving 

• Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld 
met bemoeizorg. MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en 

op de bredere sociale omgeving van de jongere. Het doel van MDFT is het realiseren van 

een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op 

(strafrechtelijke) recidive. 

Doelgroep  

• MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die probleemgedrag vertonen als 

het overmatig gebruik van drugs en/of alcohol, criminaliteit en spijbelen en die daarnaast 

vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen. Zij zijn meestal op meerdere 

leefgebieden vastgelopen of dat dreigt te gebeuren. 

•  

Doel  

• Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder 

probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive. 
•  

Productspecifieke eisen  

• De behandeling wordt uitgevoerd door professional met een relevante HBO- of 

universitaire vooropleiding. 

• Een MDFT-traject neemt zes maanden in beslag, met twee tot drie sessies per week. 
•  

Samenhang met andere producten  

• MST als er geen sprake is van stemmings- en angststoornissen. •  
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21. Functional Family Therapy (FFT) 
 

Productnaam Functional Family Therapy (FFT) 

Productcode 54062  Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• FFT richt zich op het verbeteren van gezinsrelaties en onderlinge communicatie waardoor 
het probleemgedrag van de jongere vermindert. 

Doelgroep  

• Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychische 
stoornis en/of ernstig probleemgedrag, waardoor een crisis in de gezinssituatiebestaat. 

• De behandeling richt zich op gezinnen waarvan een kind zeer problematisch gedrag 

vertoont. FFT kan ook worden ingezet voor jongeren die al uit huis geplaatst zijn en waarbij 

gezinstherapie noodzakelijk is om de terugkeer van de jongere succesvol te laten verlopen. 

De behandeling is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

•  

Doel  

• FFT is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat niet alleen gekeken wordt naar de 

jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. FFT richt zich op 

het verbeteren van het functioneren van het gezin en het verbeteren van het gedrag van de 
jongere waardoor de kans op herhaling van het problematische gedrag vermindert. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Op basis van de landelijk ontwikkelde en beschreven methodiek Families First (j) LVG. 

• De behandeling wordt uitgevoerd door professional met een relevante HBO- of 
universitaire vooropleiding. 

• De behandeling duurt vier tot zes maanden. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Er zijn overeenkomsten tussen MST en FFT als het om doelgroep gaat.   •  
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22. Onderzoek polikliniek of dagbehandeling bij psychische of 

gedragsproblemen 
 

Productnaam Onderzoek polikliniek of dagbehandeling bij psychische of gedragsproblemen 
 

Productcodes 53A01  Prijs per eenheid (traject) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Diagnostiek en behandeling van specifiek psychiatrische stoornissen (waaronder autisme 

en depressie) en eventuele medicijncontrole (met inzet van extra consulten producten 

53A02 of 53A04 door kinderarts of verpleegkundige specialist. Onderzoek naar mogelijk 

lichamelijke oorzaken bij psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld als een kind wordt 
doorverwezen naar de kinderarts met somatische klachten zoals hoofdpijn of buikpijn 

waar uiteindelijk een psychische oorzaak (bijvoorbeeld depressie) aan ten grondslag ligt. 

Uitsluiten van lichamelijke oorzaken. 

Doelgroep  

• Kinderen met somatische klachten waar een psychische oorzaak aan ten grondslag ligt.  •  

Doel  

• Komen tot een goede behandeling van specifieke psychiatrische stoornissen met daarbij 

het uitsluiten van lichamelijke oorzaken. 
•  

Productspecifieke eisen  

• Uitvoering door gekwalificeerd kinderarts (BIG-geregistreerd Kinderarts, in het register 

aangeduid als beroepsgroep Artsen met specialisme Kindergeneeskunde (kinderarts)). 

• Professional werkt volgens de richtlijnen en kwaliteitseisen voor de kindergeneeskundige 
zorg van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).  

• De professional werkt binnen een netwerk van professionals en organiseert daar waar 

nodig een multidisciplinair overleg.  

• Nauwe samenwerking met relevante betrokkenen in het netwerk van cliënt. 

• De behandeling of het onderzoek is kortdurend omdat het dient te worden gezien als het 
voortraject van onder andere een behandeling door een psychiater en vervolg via extra 

consulten dan wel terugverwijzing van de medicatiecontrole in geval van AD(H)D naar 
huisarts. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Zie ook de product AD(H)D door huisarts onder jeugdhulp behandeling specialistisch. 

Product  AD(H)D zijn voorliggend als deze beschikbaar is via de huisarts. 
•  
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23. Extra consult/controle polikliniek bij een psychische of 

gedragsproblemen door kinderarts 
 

Productnaam 
Extra consult/controle polikliniek bij een psychische of 

gedragsproblemen door kinderarts 

Productcodes 53A02  Prijs per eenheid (traject) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Consult/controle in geval van medicatie bij behandeling van psychische of 
gedragsproblemen . 

Doelgroep  

• Jeugdigen tot 18 jaar met gedragsproblemen en psychische en/of psychiatrische 

stoornissen waarbij het monitoren, evalueren en indien nodig bijstellen van behandeling 
en/of medicatie noodzakelijk is om de belemmerende effecten van de aandoening te 

dempen. Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen.  

•  

Doel  

• Komen tot een Jeugdigen tot 18 jaar met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in 

behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen en  waarbij het monitoren, evalueren 
en indien nodig bijstellen van behandeling en/of medicatie noodzakelijk is om de 

belemmerende effecten van de aandoening te dempen.  

•  

Productspecifieke eisen  

Uitvoering door: 

● Kinderarts;  

● (kinder- en jeugd) psychiater;  

● gespecialiseerde arts (bijvoorbeeld arts Maatschappij en Gezondheid). 

Inspanningsverplichting om medicatiecontrole in geval van A(D)HD over te dragen/jeugdige terug 

te verwijzen naar de huisarts.  

•  

Samenhang met andere producten  

• Zie ook de product AD(H)D door huisarts onder jeugdhulp behandeling specialistisch. 

Product  AD(H)D zijn voorliggend als deze beschikbaar is via de huisarts. 
•  
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24. Extra consult/controle polikliniek bij een psychische of 

gedragsaandoening door verpleegkundig specialist 
 

Productnaam 
Extra consult/controle polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening 

door verpleegkundig specialist 

Productcodes 53A04  Prijs per eenheid (stuks) <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Consult/controle in geval van medicatie bij behandeling van gedragsproblemen.  

Doelgroep  

• Jeugdigen tot 18 jaar met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling 

zijn, maar nog wel medicatie ontvangen en  waarbij het monitoren, evalueren en indien 
nodig bijstellen van behandeling en/of medicatie noodzakelijk is om de belemmerende 

effecten van de aandoening te dempen. 

•  

Doel  

• Komen tot een goede aanpak van specifieke psychiatrische stoornissen met daarbij het 

uitsluiten van lichamelijke oorzaken. 
•  

Productspecifieke eisen  

Uitvoering door: 

● Verpleegkundig specialist of medisch specialist (HBO); 

Inspanningsverplichting om medicatiecontrole in geval van A(D)HD over te dragen/jeugdige terug 

te verwijzen naar de huisarts.  

•  

Samenhang met andere producten  

• Zie ook de product AD(H)D door huisarts onder jeugdhulp behandeling specialistisch. 

Product  AD(H)D zijn voorliggend als deze beschikbaar is via de huisarts. 
•  
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25. Logeren regulier, etmaal 
 

Productnaam Logeren regulier, etmaal 

Productcode 44A09 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de ouders, stiefouders of 

anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige 
verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke hulp/ondersteuning geboden 

worden.  

• Logeren wordt uitgevraagd als een allesomvattend product. Dit betekent dat alles wat 

redelijkerwijs tijdens het verblijf geboden dient te worden, hier onder valt. Dus: de nacht 

(inclusief slaap- of nachtdienst), volledige maaltijden voor de hele dag, toezicht, 

begeleiding (naar norm verantwoorde werktoedeling), dagbesteding, enz. 
• Betreft logeren per etmaal, dus 24 uur 

Doelgroep  

• Jeugdigen waarvan de ouders, stiefouders of anderen die de jeugdige als gezinslid 

verzorgen en opvoeden, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in 
combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden. Daarmee wordt beoogd dat de 

jeugdige langer thuis kan blijven wonen. 

• Zorg wordt tijdelijk overgenomen (inclusief persoonlijk verzorging van het kind). 

• Jeugdigen die enige ondersteuningsbehoefte hebben en die behoefte hebben aan 
structuur en regelmaat, vallen onder categorie regulier. Bij deze jeugdigen is geen continue 

directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Deze jeugdigen kunnen ook tijdelijk 

zelfstandig een activiteit ondernemen.  

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Ter voorkoming van overbelasting van verzorgers/opvoeders. Daarmee wordt ook beoogd 
dat de jeugdige (langer) thuis kan blijven wonen. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn 

regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijv. een week) 

ter ontlasting van ouders / verzorgers en eventuele mantelzorgers. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Maximaal 104 etmalen (per jaar). 

• MBO (onder supervisie van eindverantwoordelijke SKJ-geregistreerde HBO’er). 

• 7 x 24 uur aanwezigheid/slaapdienst. 

• De gemiddelde groepsgrootte is 8 kinderen. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product kan in combinatie met producten jeugdhulp begeleiding. 

• Zie ook Logeren/Kortdurend Verblijf Wmo (18+). 
•  
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26. Logeren regulier, dagdeel 
 

Productnaam Logeren regulier, dagdeel 

Productcode 44A32 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Betreft het verlengen van een etmaal met 4 uur (in combinatie met product logeren 

regulier, etmaal). 

Doelgroep  

• Jeugdigen waarvan de ouders, stiefouders of anderen die de jeugdige als gezinslid 

verzorgen en opvoeden, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in 

combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden. Daarmee wordt beoogd dat de 

jeugdige langer thuis kan blijven wonen. Zorg wordt tijdelijk overgenomen (inclusief 
persoonlijk verzorging van het kind).  

•  

Doel  

• Ter voorkoming van overbelasting van verzorgers/opvoeders. Daarmee wordt ook beoogd 

dat de jeugdige (langer) thuis kan blijven wonen. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn 

regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijv. een week) 
ter ontlasting van ouders / verzorgers en eventuele mantelzorgers. 

•  

Productspecifieke eisen  

• MBO (onder supervisie van eindverantwoordelijke SKJ-geregistreerde HBO’er). 

• 7 x 24 uur aanwezigheid/slaapwacht. 
•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product kan in combinatie met producten jeugdhulp begeleiding. 
• Zie ook Logeren/Kortdurend Verblijf Wmo (18+). 

•  
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27. Logeren Intensief, etmaal 
 

Productnaam Logeren Intensief, etmaal 

Productcode 44A45 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Logeren is een vorm van verblijf die is gericht op ontlasting van de ouders, stiefouders of 
anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige 

verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke hulp/ondersteuning geboden 

worden.  

• Logeren wordt uitgevraagd als een allesomvattend product. Dit betekent dat alles wat 

redelijkerwijs tijdens het verblijf geboden dient te worden, hier onder valt. Dus: de nacht 

(inclusief slaap- of nachtdienst), maaltijden, toezicht, begeleiding (naar norm 

verantwoorde werktoedeling), dagbesteding, enz. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Jeugdigen waarvan de ouders, stiefouders of anderen die de jeugdige als gezinslid 

verzorgen en opvoeden, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in 

combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden. Daarmee wordt beoogd dat de 

jeugdige langer thuis kan blijven wonen. Zorg wordt tijdelijk overgenomen (inclusief 
persoonlijk verzorging van het kind). 

• Jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben (als het gaat om gedrags en/of 

LBV-problematiek)  en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder de 
categorie Intensief. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Ter voorkoming van overbelasting van verzorgers/opvoeders. Daarmee wordt ook beoogd 

dat de jeugdige (langer) thuis kan blijven wonen. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn 
regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijv. een week) 

ter ontlasting van ouders / verzorgers en eventuele mantelzorgers. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Maximaal 104 etmalen (per jaar). 

• Van de begeleiding wordt verwacht dat zij minimaal een relevante opleiding op hbo-niveau 

hebben.  

• 7 x 24 uur aanwezigheid/slaapdienst 

• De gemiddelde groepsgrootte is 6 kinderen. 

•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product kan in combinatie met producten jeugdhulp begeleiding. 

• Zie ook Logeren/Kortdurend Verblijf Wmo (18+). •  

 

 

 

 

 

 



33 
 

28. Logeren intensief, dagdeel 
Productnaam Logeren intensief, dagdeel 

Productcode 44A34 Prijs per eenheid <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Betreft het verlengen van een etmaal met 4 uur (in combinatie met product logeren 

intensief, etmaal). 

Doelgroep  

• Jeugdigen waarvan de ouders, stiefouders of anderen die de jeugdige als gezinslid 

verzorgen en opvoeden, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in 

combinatie met kindfactoren ontlast dienen te worden. Daarmee wordt beoogd dat de 

jeugdige langer thuis kan blijven wonen. 

• Zorg wordt tijdelijk overgenomen (inclusief persoonlijk verzorging van het kind). 

• Jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben (als het gaat om gedrags en/of 

LBV-problematiek)  en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder de 

categorie Intensief. 

 

 

 

 

 

 

 
Doel  

• Ter voorkoming van overbelasting van verzorgers/opvoeders. Daarmee wordt ook beoogd 
dat de jeugdige (langer) thuis kan blijven wonen. Voorbeelden van kortdurend verblijf zijn 

regelmatig een weekend logeren in een instelling of een langere opname (bijv. een week) 
ter ontlasting van ouders / verzorgers en eventuele mantelzorgers. 

•  

Productspecifieke eisen  

• Van de begeleiding wordt verwacht dat zij minimaal een relevante opleiding op hbo-niveau 

hebben. 
•  

Samenhang met andere producten  

• Dit product kan in combinatie met producten jeugdhulp begeleiding. 
• Zie ook Logeren/Kortdurend Verblijf Wmo (18+). 

•  
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29. KDV + en BSO +  (optioneel) 
Productnaam KDV + en BSO +  (optioneel) 

Productcode Nieuw  Prijs per eenheid/uur <prijs per eenheid> 

Omschrijving 

• Kinderopvang betreft de professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 

12 jaar  met een onderscheid naar Kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen in de leeftijd van 0 
tot 4 jaar (voorafgaand aan de basisschool) en Buitenschoolse opvang (BSO) voor 

schoolgaande kinderen buiten schooltijden. De BSO wordt gezien als vrije tijd en wordt 

daarom vooral gekenmerkt door het aanbieden van activiteiten. Het moet mogelijk zijn om 

kinderen die vanwege ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, 

verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen niet geplaatst worden binnen een 
reguliere KDV en BSO ook gebruik te laten maken van KDV en BSO. De extra ondersteuning 

kan ingezet worden in de vorm van KDV+ en BSO+.  

• De opvang in de KDV en BSO wordt aangevuld met een ambulante jeugdhulp. De hulp is 

gericht op het versterken van de sociale vaardigheden van het kind. De extra 

ondersteuningsbehoefte valt onder de inkoop jeugdhulp. Naast de begeleiding van het 

kind binnen de KDV of BSO is de begeleiding ook gericht op het versterken van de 

opvoedvaardigheden van ouders omdat na afloop van de begeleiding de ouders in staat 
moeten zijn in de thuissituatie het kind zonder hulp op te voeden.  

 
Uitgangspunten:  

• KDV+ en BSO+ dient altijd gericht te zijn op zowel het kind als op de ouders, omdat 

uiteindelijk aangeleerde vaardigheden moeten beklijven in de thuissituatie.  

• Inzet van KDV+ en BSO+ is bij voorkeur kortdurend. Als gevolg daarvan wordt elke 6 

maanden geëvalueerd of de ‘plus’ nog nodig is en of alleen reguliere BSO voldoende is.  

• Kinderen kunnen vanwege ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, 

verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen niet geplaatst worden binnen een 

reguliere KDV of BSO. 

 

 

 

 

 

 
Doelgroep  

• Voor kinderen van 0 tot 12 jaar die naast de reguliere kinderdagverblijf of naschoolse 

opvang een extra hulpvraag voor ondersteuning hebben. De jeugdige heeft ondersteuning 

nodig voor het behouden van regie, of versterken van de regie of regieverlies tegen te gaan. 

•  

Doel  

• Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, het behoud of compensatie van de 

zelfredzaamheid, die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of 

verwaarlozing.  

• Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, 

waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen.  

• Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het 

dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.  

• Het leren van elkaar in groepsverband: omgaan met andere kinderen, leren spelen, leren 

omgaan met gedragsregels.  

 

 

 

 

 

 

 
Productspecifieke eisen  

• Als een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan is 

het aan het wijkteam om dit vast te stellen. 

• De ouders betalen het kinderdagverblijf of naschoolse opvang (vanuit de wet 

kinderopvang) en de gemeente bekostigt de extra ondersteuningsbehoefte (vanuit de 

Jeugdwet): de ‘plus’. Deze ‘plus’ wordt afgegeven aan de hand van het aantal uren per dag 
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dat het kind gebruikmaakt van het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang. Onder KVD+ 

en BSO+ kunnen zowel begeleiding als lichtere vormen van behandeling geleverd worden. 

• Als er vervoer nodig is voor KVD+ of BSO+, dan is de aanbieder verantwoordelijk voor het 

vervoer. 

 

 

Samenhang met andere producten  

Voorliggend: 

• Er wordt in alle gevallen gekeken of er geen andere duurzame oplossingen mogelijk zijn 

binnen het netwerk van de cliënt. Pas als dit echt niet voor handen is en/of onvoldoende 

effect heeft, kan gekozen worden voor een vorm van opvang buitenshuis (naschoolse 

opvang). Dit geldt zeker voor trajecten die langer duren dan 6 tot 9 maanden. Voorliggend 

zijn steungezinnen, deeltijdpleegzorg, lichte ondersteuning in het gezin (klassieke 

gezinsverzorg(st)er), etc. 

 

Voorliggend aanbod: KDV en BSO als algemene voorziening: 

• Op de reguliere KDV en BSO worden de ondersteunings/begeleidingsvragen zo veel 

mogelijk opgepakt. Daarmee is er, waar haalbaar, minder instroom richting de KDV+ of 

BSO+. De reguliere BSO wordt dus meer voorliggend ingezet. Ieder kind krijgt, wanneer 

haalbaar, de passende hulp op een reguliere opvanglocatie.  
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30. Consultatie en Advies 
 

Productnaam Consultatie en Advies 

Productcode  Prijs per eenheid Uurprijs 

Omschrijving 

• Een belangrijk doel van de Jeugdwet is dat deskundigheid van specialisten vroegtijdig 
en (thuis)nabij beschikbaar is, voor het gezin en de jeugdige. Door het product 

consultatie en advies aan te bieden, kan een aanbieder een consult of advies 

declareren als het gaat om een jeugdige die geen hulp ontvangt of gaat ontvangen van 

deze aanbieder. Hiermee wordt de deskundigheid rondom een casus vergroot en levert 

dit veel voordelen op voor de jeugdige en /of het gezin. Het bevordert de 
deskundigheidsdeling tussen professionals. 

Doelgroep  

• Jeugdhulpprofessionals, waarbij de beschikbare kennis- en kunde binnen de eigen 

organisatie incidenteel onvoldoende is in relatie tot de hulpvraag van de jeugdige/ het 

gezin. 

•  

Doel  

• Consultatie en advies heeft als doel betere inzichten te verschaffen in de problematiek 

of vraagstelling van de jeugdige en/of het gezin zonder dat 
(behandel)verantwoordelijkheid wordt overgedragen of gedeeld. Het is van belang dat 

er door de gemeentelijke toegang en andere verwijzers laagdrempelig contact kan 

worden gezocht met jeugdhulpaanbieders van gespecialiseerde jeugdhulpverlening 
voor consultatie en advies. Het resultaat is een integrale, eventueel tussentijdse 

(probleem)analyse en heldere vervolgstappen voor de jeugdige en het gezin. 

•  

Productspecifieke eisen  

1. Dit product betreft niet: intervisie, coaching, kennisuitwisseling zonder dat een 

jeugdige/gezin betrokken is, reguliere nazorg, intern casuïstiekoverleg, reguliere en 
telefonische afstemming met jeugdhulpaanbieder;  

2. Zodra een jeugdhulpaanbieder een jeugdhulpproduct biedt aan jeugdige/gezin, kan 

‘consultatie en advies’ niet meer (separaat) worden gedeclareerd. Consultatie en advies 
maken dan onderdeel uit van de geboden jeugdhulp;  

3. Reguliere afstemming die plaatsvindt in het kader van toeleiding, aanmelding en 

acceptatie van een jeugdige kan niet als advies en consult gedeclareerd worden.  
 

• Het kan gaan om meer dan één contactmoment, zowel fysiek als 
telefonisch/mail/schriftelijk. 

• Dit alles om de hulpvraag en/of het probleem beter in kaart te brengen. Daarbij blijft de 

consultgever in overleg met de betrokken verwijzer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang met andere producten  

• Zodra een aanbieder betrokken is bij de zorg van de jeugdige of het gezin, wordt niet 

meer gesproken over consultatie en advies. 
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31. Vervoer 
 

Productnaam Vervoer 

Productcode  
Vervoer Regulier 
Vervoer Rolstoel 

 
43A03 
43A04 

 
Prijs per retour 
Prijs per retour 

 

Omschrijving 

Vervoer Jeugdwet is het product dat ingezet kan worden voor een jeugdige die niet zelfstandig, op 

eigen kracht of met ondersteuning van ouder(s), verzorger(s), mantelzorger(s) of anderen uit het 

netwerk in staat is te reizen van diens woonadres naar de locatie waar de behandeling / hulp 

/ondersteuning op grond van de Jeugdwet plaatsvindt en terug naar het woonadres. 
 

Onder vervoer worden 2 producten onderscheiden: 
1. Vervoer Regulier  

2. Vervoer Rolstoel 

 

• De aanbieder die het vervoer organiseert ontvangt een vast tarief per retourrit op dezelfde dag. 

• De aanbieder mag geen bijdrage voor dit product vragen aan de jeugdige. 

 
De inzet van collectief vervoer (regiotaxi) van en naar locatie waar behandeling / hulp 

/ondersteuning plaatsvindt is niet toegestaan. Collectief vervoer is alleen bedoeld voor sociaal 
recreatief vervoer.  

 

 

 

 
Doelgroep  

• De Jeugdige tot 18 jaar die niet zelfstandig, op eigen kracht of met ondersteuning van ouder(s), 
verzorger(s), mantelzorger(s) of anderen uit het netwerk in staat is om vanaf het woonadres de 

locatie waar de behandeling / hulp /ondersteuning op grond van de Jeugdwet plaatsvindt te 

bereiken en vanaf die locatie naar hun woonadres te reizen.   

 

 
Doel  

• Het vervoeren van de jeugdige die niet in staat is om zelf het vervoer naar de locatie waar 

behandeling / hulp /ondersteuning op grond van de Jeugdwet plaatsvindt en de terug naar het 
woonadres,  te organiseren en te realiseren. 

 

Productspecifieke eisen  

• De aanbieder die zich heeft ingeschreven voor levering van het product vervoer is ook verplicht 
het vervoer te organiseren en realiseren. 

• De voertuigen voldoen aan alle veiligheidsvereisten voor personenvervoer en/of 

rolstoelvervoer.  

• Bij rolstoelvervoer wordt de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) gevolgd. 

• De maximale duur van de enkele rit bedraagt 30 minuten. 

• De jeugdige wordt op vooraf afgesproken tijden vervoerd. 

• Het vervoer is van deur tot deur. 

• De chauffeur beschikt over een geldig EHBO-certificaat, heeft kennis over en affiniteit met de 

doelgroep en is servicegericht, klantvriendelijk, verantwoordelijk en behulpzaam. 

 

 

 

 

 

 

 

Samenhang met andere producten  

• Diverse vormen van Jeugdhulp op grond van de Jeugdwet.  

 


