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In de brief “Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning”
van 25 maart doet het Rijk een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van
jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel
zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (zie voor meer
informatie het bericht op de website van de VNG). Een van de toezeggingen is: “Professionals
zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere
plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording”. In
deze tijdelijke richtlijnen is dit punt verder uitgewerkt.
Hieronder volgen de tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen.
Wij hopen daarmee duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijd. Het zijn tijdelijke
noodmaatregelen gericht om de normale declaratieweg zoveel mogelijk te bewandelen omdat
dat nu het snelste soelaas biedt. Wij blijven signalen verzamelen om de benodigde
vervolgstappen vast te stellen. U kunt uw signalen doorgeven aan

contractmanagers@regiorivierenland.nl
Wij danken u voor uw inzet voor de kwetsbare inwoners en uw veerkracht en creativiteit om hen
te ondersteunen in aangepaste vorm met respect voor de veiligheid. We vragen u om elkaar te
ondersteunen waar dat kan met medewerkers en faciliteiten.
Samenvatting:
1. Ambulante producten(Jeugd en Wmo): (digitaal) contact via
mail/app/telefonisch/videobellen is declarabel (gelijkstellen aan face-to-face contact met
cliënten).
2. Dagbesteding/Dagbehandeling (Jeugd en Wmo): declaratie reeds ingeroosterde dagdelen
(ook al wordt zorg op andere wijze geleverd. Er mag gedeclareerd worden alsof cliënten
volgens rooster aanwezig zijn).
3. Dagbesteding Wmo beschermd wonen en beschermd thuis (Wmo): declaratie reeds
ingeroosterde dagdelen (ook al wordt zorg op andere wijze geleverd. Er mag gedeclareerd
worden alsof cliënten volgens rooster aanwezig zijn).
4. Verblijf (Jeugd): declaratie afwezigheidsdagen als cliënten naar huis zijn (er mag
gedeclareerd worden alsof cliënten aanwezig zijn).
5. Jeugdbescherming en reclassering (Jeugd): geen tijdelijke maatregelen, normale
procedure.
6. Beschermd wonen (Wmo): geen tijdelijke maatregelen, normale procedure.
Bovenstaande geldt alleen voor cliënten (bestaande en nieuwe) waar een beschikking voor is
afgegeven en de zorg gestart is. Alle tijdelijke noodmaatregelen in het kader van de
coronaproblematiek zullen opgenomen worden in de werkafspraken van de regio.
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1. Ambulante producten: Jeugd-ggz, dyslexie, begeleiding (Jeugd en Wmo),
begeleiding binnen beschermd wonen (Wmo), behandeling
Hier gelden de normale declaratie- afspraken: de gemeenten bieden binnen de productomschrijving of declaratieafspraken al de mogelijkheid om digitaal contact te declareren. Dit
betekent dat omzetten van face-to-face behandeling en begeleiding naar een telefonisch consult
of digitaal contact (mail/app/videobellen etc.) declarabel is en wordt vergoed via het
berichtenverkeer. Dus; alle direct cliëntgebonden tijd kan gedeclareerd worden.
Tijdelijke maatregel: Indien bovenstaande declaratierichtlijnen voor bepaalde ambulante
producten (Jeugd-ggz, dyslexie, begeleiding (Jeugd en Wmo), behandeling) nog niet is ingeregeld,
gelden deze nu wel, in het kader van de Corona - noodmaatregelen.
Het doel van deze maatregel is het beperken van besmettingsgevaar voor cliënt en aanbieder,
het tegengaan van no-show en toch het contact tussen cliënt en zorgverlener op peil houden.
Vanuit de regio wordt het zorggebruik gemonitord en wordt de komende periode bepaald of er
andere of aanvullende afspraken gemaakt dienen te worden.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
Jeugd
40A11

Persoonlijke verzorging basis

40A13

Persoonlijke verzorging basis plus

45A48

Begeleiding Regulier Individueel

45A53

Begeleiding Specialistisch Individueel

41A03

Jeugdhulpbehandeling Regulier Individueel

41A04

Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Individueel

54001

Behandeling GGZ Generalistisch

54002

Behandeling GGZ Specialistisch

54052

Behandeling GGZ Start zorg

54053

54051

Behandeling GGZ Nazorg
Behandeling GGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie,
diagnose
Behandeling GGZ Ernstige Enkelvoudige Dyslexie,
behandeling

54007

Verblijf zonder overnachting GGZ

54060

MST

54061

MDFT

54062

FFT
Behandeling of onderzoek door kinderarts op de
kliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen

54050

53A01
53A02

53A03

Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1
dagbehandeling bij een psychische of
gedragsaandoening

54050

Ernstige Enkelvoudinge Dyslexie diagnose

54051

Ernstige Enkelvoudinge Dyslexie behandeling
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Voor begeleide omgangsregeling (BOR) geldt dat trajectprijzen zijn afgesproken die gedeclareerd
worden, ongeacht de feitelijke inzet in een maand.
Wmo
03A03

Persoonlijke verzorging, regulier

03A04

Persoonlijke verzorging, specialistisch

02A03

Begeleiding Individueel regulier

02A05

Begeleiding Individueel Specialistisch

2. Dagbesteding/Dagbehandeling (Jeugd en Wmo)
Terwijl door Corona voorzieningen zijn gesloten, wordt er toch vaak zorg geboden. Er wordt
mogelijk wel een soort van begeleiding geboden, thuis, bij een verblijf of telefonisch.
Normale declaratie afspraken waren als volgt: Aanwezigheid mag gedeclareerd worden, no-show
mag niet gedeclareerd worden. Aangezien veel voorzieningen nu zijn gesloten, cliënten dus niet
aanwezig kunnen zijn maar toch een soort van begeleiding wordt geboden, gaan we tijdelijk een
nieuwe declaratie afspraak hanteren.
Tijdelijke maatregel: Zorgaanbieders mogen de komende maanden (en afhankelijk van de duur
van de landelijke corona-maatregelen) declareren conform cliënt-planning/rooster en hebben en
gaan daarmee een inspanningsverplichting aan om met (al deze) of zoveel mogelijk cliënten
contact te hebben (telefoon/mail/app/videobellen). Wij roepen zorgaanbieders op om
gedurende deze periode niet meer te declareren dan gangbaar was in de afgelopen maanden
(uitgangspunt: normale bezetting van de groep). Gemeenten zullen achteraf controleren of
gedeclareerde zorg in lijn ligt met voorgaande periode.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
jeugd
45A49

Begeleiding Regulier Groep

41A23

Jeugdhulpbehandeling Regulier Groep

45A54

Begeleiding Specialistisch Groep

41A24

Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Groep

Wmo
07A11

Begeleiding Groep, Licht

07A12

Begeleiding Groep, Midden

07A13

Begeleiding Groep, Zwaar

3. Dagbesteding Wmo beschermd wonen en beschermd thuis
Terwijl door Corona voorzieningen zijn gesloten, wordt er toch vaak zorg geboden. Er wordt
mogelijk wel een soort van begeleiding geboden, thuis, bij een verblijf of telefonisch.
Normale declaratie afspraken waren als volgt: Aanwezigheid mag gedeclareerd worden, no-show
mag niet gedeclareerd worden. Aangezien veel voorzieningen nu zijn gesloten, cliënten dus niet
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aanwezig kunnen zijn maar toch een soort van begeleiding wordt geboden, gaan we tijdelijk een
nieuwe declaratie afspraak hanteren.
Tijdelijke maatregel: Zorgaanbieders mogen de maanden maart en april (en afhankelijk van de
duur van de landelijke corona-maatregelen mogelijk langer) declareren conform cliëntplanning/rooster en gaan daarmee een inspanningsverplichting aan om met (al deze) of zoveel
mogelijk cliënten contact te hebben (telefoon/mail/app/videobellen). Wij roepen zorgaanbieders
op om gedurende deze periode niet meer te declareren dan gangbaar was in de afgelopen
maanden (uitgangspunt: normale bezetting van de groep). Gemeenten zullen achteraf
controleren of gedeclareerde zorg in lijn ligt met voorgaande periode.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
15N21

Dagbesteding

15N22

Aanvullende dagbesteding

4. Verblijf
Veel gemeenten hebben al een regeling of declaratie-afspraak waar afwezigheidsdagen in
weekenden en vakanties gedeclareerd mogen worden. Dit komt voort uit de transformatiewens
van veel gemeenten. Het is van belang dat de capaciteit van de landelijke voorzieningen op peil
gehouden worden. Huisvestingskosten kunnen nu niet afgebouwd worden. Daarnaast speelt
ook dat Jeugdigen die op een voorziening verblijven/wonen nu niet naar school en/of
dagbesteding gaan. Hierdoor wordt juist meer hulp ingezet op de verblijfslocatie.
Tijdelijke maatregel: Tijdelijke afwezigheidsdagen van kinderen die naar huis zijn gestuurd
mogen gedeclareerd worden. Dit geeft rust tot een balans opgemaakt kan worden welke
algemene steunmaatregelen kunnen worden benut.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
Jeugd
44A09 Logeren regulier, etmaal 44 etmaal € 180,00 44 dagdeel € 45,00, etmaal
44 etmaal € 250,00
44A32 Logeren regulier, dagdeel
44A45 Logeren Intensief
44A34 Logeren Intensief, dagdeel
44A07 Pleegzorg
44A19 Deeltijd Pleegzorg
44A12 Wonen Zelfstandigheid
44B01 Moeder - Kind huis
43A35 Behandeling met verblijf overige doelgroepen Licht
44A08 Gezinshuis; regulier
44A30 Gezinshuis; Specialistisch
43A36 Behandeling met verblijf overige doelgroepen Midden
43A90 Behandelgroep Regulier
43A38 Behandeling met verblijf overige doelgroepen Zwaar
43A91 Behandelgroep Intensief
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54009 Verblijf GGZ A
54010 Verblijf GGZ B
54011 Verblijf GGZ C
54012 Verblijf GGZ D
54013 Verblijf GGZ E
54014 Verblijf GGZ F
54015 Verblijf GGZ G
43B10 Gezinsopname op terrein Licht
43B16 Gezinsopnamen op terrein Zwaar
43A12 JeugdzorgPlus
44A52 Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg

Wmo

04A02
04A10

Kortdurend verblijf / Logeren, basis
Kortdurend verblijf / Logeren, intensief

5. Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (Jeugd)
Voor gecertificeerde instellingen blijven de normale declaratie of bekostigingsregelingen van
kracht. Er gelden vaste bedragen per maand voor alle lopende maatregelen (OTS, voogdij,
reclassering). Dit staat los van de feitelijke (face-to-face) uren-inzet in het gezin. Ook in het
vrijwillig kader zijn trajectprijzen afgesproken die per maand gedeclareerd worden, ongeacht de
feitelijke inzet in een maand.

6. Beschermd Wonen (Wmo)
Voor beschermd wonen aanbieders hanteren we (los van de dagbestedingsproducten)
vooralsnog de reeds geldende declaratie-afspraken. Het kan voorkomen dat een inwoner tijdelijk
niet in de beschermde woonvorm woont of kan wonen. In deze gevallen is het vaak wenselijk dat
de inwoner zonder hinder terug kan keren naar de woonvorm. Omdat opdrachtgever erkent dat
er voor opdrachtnemer kosten gemoeid zijn met het vrij houden van een plek binnen de
voorziening maken we de dagen waarin de Inwoner niet aanwezig is declarabel middels de
‘afwezigheidsdag’. Dit betreft een ‘kaal’ tarief dat kostendekkend moet zijn om de plek vrij te
houden. Op de dagen van afwezigheid wordt de afwezigheidsdag gedeclareerd in plaats van het
intramurale product (beschermd wonen licht, beschermd wonen middel of beschermd wonen
intensief).
Afwezigheid wordt gefinancierd middels de afwezigheidsdag vanaf twee dagen tot een
maximum van twee maanden. Indien de inwoner langer dan twee maanden afwezig is vindt
overleg plaats met opdrachtgever. Deze kan besluiten om voor een langere termijn
afwezigheidsdagen toe te staan.
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7. Huishoudelijke Hulp (Wmo)
Terwijl door Corona allerlei maatregelen van kracht zijn, wordt er toch vaak hulp geboden.
Normale declaratie afspraken waren als volgt: Aanwezigheid mag gedeclareerd worden, no-show
mag niet gedeclareerd worden. Aangezien de huishoudelijke hulp in de huidige situatie
afwijkend of niet wordt geleverd, gaan we tijdelijk een nieuwe declaratie afspraak hanteren.
Tijdelijke maatregel: Zorgaanbieders mogen de komende maanden (en afhankelijk van de duur
van de landelijke corona-maatregelen) declareren conform cliënt-planning/rooster en hebben en
gaan daarmee een inspanningsverplichting aan om (al deze of) zoveel mogelijk cliënten zorg te
leveren. Hierbij vragen we aanbieders om flexibel om te gaan met de wens van de cliënt. Dit
betekent dat de indicatie ook besteed mag worden aan eenzaamheidsbestrijding,
boodschappendienst, ophalen van medicijnen en /of post of andere werkzaamheden die naar
het oordeel van de cliënt en hulp een kleiner risico op overdracht van het coronavirus met zich
meebrengen en waarbij het eigen netwerk geen ondersteuning kan bieden. Wij roepen
zorgaanbieders op om gedurende deze periode niet meer te declareren dan gangbaar was in de
afgelopen maanden. Gemeenten zullen achteraf controleren of gedeclareerde zorg in lijn ligt
met voorgaande periode. Als er sprake is van een intensievere hulpvraag, dan dient contact
opgenomen te worden met het Sociaal Team van de gemeente.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:

01A04
01A07
01A08
01A09
01A05
01A12
01A13
01A14

HH1: Huishoudelijke werkzaamheden
HH1 Basis (resultaatgericht)
HH1 Basis plus 1(resultaatgericht)
HH1 Basis plus 2 (resultaatgericht)
HH2: Organisatie van het huishouden
HH2 Basis (resultaatgericht)
HH2 Basis plus 1 (resultaatgericht)
HH2 Basis plus 2 (resultaatgericht)
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