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Instructie toewijzen zorgprofiel met stoel 

 

Aanleiding 

Sinds het werken met zorgprofielen moeten sommige aanbieders bij aanvang van een 

jeugdhulptraject regelmatig een ophoging van het budgetplafond aanvragen. Bij bepaalde 

ophogingsverzoeken ligt de oorzaak erin dat er bij de vaststelling van het budgetplafond geen 

rekening is gehouden met de zogeheten stoelfunctie. De Serviceorganisatie heeft op basis van de 

feedback van aanbieders besloten een variant met stoel toe te voegen. Doel van deze toevoeging is 

het verlagen van de administratieve last. 

 

Vanaf 1 oktober 2019 kan er bij het toewijzen van een zorgprofiel, en bij het indienen van een 

verzoek om toewijzing van een zorgprofiel, naast de varianten met en zonder verblijf ook gekozen 

worden voor de variant met stoel.  

 

Profiel met stoel 

De variant met stoel kan alleen ingezet worden als er sprake is van jeugdhulp die wordt 

aangeboden in de vorm van een ambulante groepsgerichte aanpak gedurende minimaal 6 dagdelen 

per week bij dezelfde aanbieder in combinatie met aanvullende jeugdhulp. Maximaal aantal in te 

zetten dagdelen is 9.  

De jeugdhulpproducten die onder de noemer ambulant groepsgerichte aanpak vallen en in 

aanmerking komen voor het toekennen van een profiel met stoel zijn: 

o H816 Dagactiviteit VG kind zwaar  

o H815 Dagactiviteit VG kind midden 

o H820 Dagbehandeling VG kind midden 

o H821 Dagbehandeling kind zwaar 

o Deelprestatie verblijf H (zonder overnachting) 

o VF 1 Dagbehandeling 

o JH2-C: Specialistische groepsjeugdhulp 

o JH2-D: Specialistische groepsjeugdhulp zwaar 

o JH3-C: Therapeutische groepsjeugdhulp 

 

Jeugdhulpvoorzieningen die voldoen aan het criterium ambulant groepsgerichte aanpak zijn: 

 Kinderdagverblijf (KDC) 

 Medisch Kinderdagverblijf 

 Reload (voorheen Pitstop) 

 De Break 

 

Naast deze vorm van  jeugdhulp worden er vaak meerdere vormen van jeugdhulp ingezet zoals 

begeleiding thuis en/of logeren.  

 

Budgetplafond 

Het tarief voor het profiel met stoel is voor alle zorgprofielen waarop deze  variant van toepassing 

is gelijk, te weten € 60.000. 

 

Het budgetplafond is bepaald aan de hand van de over 2018 ingediende declaraties waarvan een 

stoel onderdeel uitmaakt. 

 

Wijze aanvragen 

De aanvraagwijze is gelijk aan het aanvragen van de  profielen met en zonder verblijf. 
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Format berichtenverkeer 

Producteenheid Stuks 

Productcategorie 32 

Maximale eenheden 1 

Duur inzet Conform aanvraag ZP's met of zonder verblijf 

Frequentie Jaarlijks 

Verwijzer huisarts 

 

Format Jeugdteams 

Looptijd indicatie Conform indicatie voor ZP's met of zonder verblijf 

Voorzieningengroep 92 Zorgprofielen 

Voorziening Zorgprofielen met Stoel 

Financieringsvorm ZIN 

Spoedaanvraag  

Eenheid Stuks 

Betaalfrequentie Jaarlijks 

Maximale eenheid 1 

Verwijzer Hulpverlener/GI/Cliënt zelf  

 


