
 

 
Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid  
 
Ronde twee 
Eerste publicatie: 1 april 2018 
Tweede publicatie (met enkele correcties): 30 april 2018  
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2018 
 
1 Algemeen 
 
Bijlage bij Aanmeldingsdocument: “Reglement en aansluitprotocol voor het 
gebruik van iJW berichten in het kader van zorgaanvraag, zorgtoewijzing, 
zorgregie en zorgfacturatie van jeugdhulp in de regio ZHZ”: 
 

- Door het hele document wijziging van “303F” naar “303D”; 
- Taalfouten door het hele document: “uitwissleing” naar “uitwisseling”, 

“frima” naar “firma”, “Opdtrachtgever” naar “Opdrachtgever”, “ondereel” 
naar “onderdeel”, “continuiteit” naar “continuïteit”, “berichteuitwisseling” 
naar “berichtenuitwisseling”;  

- Bladzijde 3, bullit 3: toevoeging: Indien Opdrachtnemer gebruik wenst te 
maken van een andere AGB code dan gelden de volgende uitgangspunten: 
Wijziging AGB code worden waar mogelijk alleen per 01-01 van een 
volgend jaar doorgevoerd. Wijziging AGB code alleen in uiterste noodzaak 
i.v.m. administratieve aanpassingen op budgetten en contracten 
omzetting. Wijziging van een AGB dient 2 maanden voor aanvang aan de 
Service Organisatie jeugd te worden doorgegeven. LET OP: Een verandering 
van AGB code kan tot gevolg hebben dat er OHW voorziening of 
bevoorschotting moet worden terugbetaald aan de Service Organisatie 
Jeugd. 

 
Bijlage bij Aanmeldingsdocument: “Zorgprofielen” 
 

- Tarieven zijn aangepast. Zie aangepaste nieuwe bijlage “Zorgprofielen”. 
 
In alle overeenkomsten: 
 

- Toevoeging artikellid aan artikel “budgetplafond” (artikel 28 of 29): 
“Opdrachtnemer geeft bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan 
opdrachtgever aan of hij declareert per maand of per periode van vier 
weken. Als opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst 
schriftelijk bij opdrachtgever aangeeft de periode waarin hij declareert te 
willen omwisselen, dan brengt opdrachtgever daarvoor 
administratiekosten in rekening bij opdrachtnemer”. 

- Toevoeging artikellid aan artikel “budgetplafond” (artikel 28 of 29): 
“Opdrachtnemer dient uiterlijk één maand voor (1) overschrijding* van het 



 

budgetplafond en (2) het instellen van een cliëntstop een verzoek in te 
dienen voor het toepassen van de “nee, tenzij-regeling” (bijlage 3) voor 
financiering van diensten geleverd aan individuele jeugdigen die het 
budgetplafond overschrijden. Verzoeken die niet aan deze voorwaarden 
voldoen neemt opdrachtgever niet in behandeling. Verzoeken die wel aan 
deze voorwaarden voldoen neemt opdrachtgever in behandeling, wat niet 
méér inhoudt dan dat opdrachtgever beoordeelt of het verzoek van 
opdrachtnemer voldoet aan de voorwaarden van de “nee, tenzij-regeling”. 

- * Van overschrijding van het budgetplafond is sprake als bij continuering 
van de zorg voor de in behandeling zijnde cliënten, rekening houdend met 
de verwachte einddatum van behandeling, het budgetplafond naar 
verwachting overschreden wordt. De verantwoordelijkheid voor deze 
inschatting ligt bij opdrachtnemer. 

 
2 AWBZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

o SO heeft nieuwe bedragen vastgesteld. Zie bijlage 1 bij dit overzicht. 
o Toevoeging blz. 7, 2.1.4, onder 1: De naamgeving van de onderstaande 

diensten en de omschrijving van de doelgroep is een algemene uitwerking 
en gebaseerd op: Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) Beleidsregel CA-BR-
1510 Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding 
en vervoer 2015 

o Toevoeging, blz. 29, bijlage 2, onder Perceel 1: Dagactiviteit BSO+ en 
Respijtzorg thuis 

o Toevoeging, blz. 30, bijlage 2, onder Perceel 2: GGZ ZZP 5C Voortgezet 
verblijf met intensieve begeleiding en verzorging excl. Dagbesteding 

o Toevoeging en wijziging, blz. 38, bijlage 6, onder eis 2:  
o H 152 Begeleiding speciaal NAH 2018: € 68,23, 2019: € 69,62 
o H305 Zorg begeleiding op afstand 2018: 48,68, 2019: 49,67 
o H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) vervalt 
o H814B (BSO+) Dagactiviteiten BSO+ 2018: € 22,50, 2019: € 22,96 
o H835 Dagactiviteit LG kind midden 2018 € 49,56, 2019 € 50,57 
o H891 wijzigt qua naamstelling naar Dagbehandeling JLVG 

o Toevoeging en wijziging, blz. 44, bijlage 6, onder eis 13: 
o 1A6 wijzigt qua naamstelling naar 1A6 RESP1 Respijtzorg thuis  
o 1B1 Dagactiviteit VG licht: doelgroep LG vervalt, NZa code wijzigt 

naar H814 en passage “en/ of een ernstige lichamelijke beperking” 
vervalt. 

o Toevoeging: BSO+ H 814B, met de tekst: Binnen een Buitenschoolse 
opvang (BSO) worden jeugdigen opgevangen in een combinatie van 
kinderen van de 'reguliere' kinderopvang en kinderen met een licht 
- verstandelijke beperking. Door kinderen zonder zorgvraag, samen 
te brengen met kinderen met een zorgvraag, kunnen kinderen van 



 

elkaar leren, elkaar positief beïnvloeden.  Groepsgrootte is 10 á 12 
kinderen en er zijn 2 medewerkers werkzaam. De dagelijkse 
begeleiding wordt gedaan door een pedagogisch medewerker van 
de BSO  in combinatie met een pedagogisch medewerker en/of 
ambulante hulpverlener van jeugdhulpverlener gespecialiseerd in 
de beperking van het kind. Bij specifieke begeleidingsvraagstukken 
kan een orthopedagoog betrokken worden en indien noodzakelijk 
of gewenst zal er gerichte scholing/ 
deskundigheidsbevordering worden ingezet. Ouder van kinderen 
van de 'reguliere' kinderopvang betalen het hun regulier bijdrage 
voor de BSO. Het aanvullende begeleidingsdeel van de kinderen met 
een zorgvraag wordt gefinancierd tegen het tarief H814(BSO+). 

o 1B3 Dagactiviteit VG midden: doelgroep LG vervalt, passage “en/ 
of een zintuigelijke beperking of een ernstige lichamelijke 
beperking” vervalt. 

o 1B5 Dagactiviteit VG zwaar: doelgroep LG vervalt, passage “en/ of 
een ernstige lichamelijke beperking” vervalt. 

o Toevoegen aan beschrijving 1F Kortdurend verblijf blz. 48 : 
Tarief 'H 300 logeren'  vervalt. 
In plaats hiervan declareert de aanbieder als een jeugdige logeert: 
- Een verblijfscomponent: 

         Z993 

         Z992 
- Een of meerdere component (en) dagactiviteit gebaseerd op de aard en 
intensiteit van de zorgbehoefte en van het aantal dagdelen: 

         F 125 Dagactiviteit LZA 

         H 814 Dagactiviteit VG Kind licht 

         H 815 Dagactiviteit VG Kind midden 

         H 816 Dagactiviteit VG kind zwaar 

         H 834 Dagactiviteit LG kind licht 

         H 835 Dagactiviteit LG kind midden 

         H 836 Dagactiviteit LG kind zwaar 
Het maximaal aantal dagdelen dagactiviteit dat mag worden ingezet is, 
afhankelijk van de leeftijd van kind, maximaal 3 dagdelen per etmaal 
  
Alleen indien individuele persoonlijke begeleiding noodzakelijk is kan één 
of meerdere uren persoonlijke begeleiding (H300) ingezet worden 
Het maximaal in te zetten uren individuele persoonlijke begeleiding is bij 
logeren 3 uur per etmaal. 
Als uren begeleiding worden ingezet dan treden die in de plaats van één 
dagdeel dagactiviteit per etmaal. 
  
 
 
  



 

3 JO 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

o Wijziging, blz. 2, definities: “directe cliëntcontacttijd” wijzigt naar 
“cliëntcontacttijd” met de volgende definitie: Onder cliëntcontact tijd 
wordt verstaan, al het directe (realtime) contact met de cliënt, in 
aanwezigheid van de cliënt. Deze directe, realtime, aanwezigheid mag ook 
gefaciliteerd worden via digitale communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld 
telefoon of skype. Onder cliëntgebonden tijd vallen de werkzaamheden die 
ten behoeve van een cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid 
van de cliënt. Hieronder valt bijvoorbeeld voorbereiding van de 
behandeling, reistijd, cliëntadministratie, consultatietijd met een collega, 
casusoverleg, overdracht etc. Cliëntcontacttijd wordt gemeten vanuit het 
perspectief van de cliënt. Dit betekent dat wanneer er meerdere 
begeleiders tegelijk betrokken zijn bij één uur CCT, er enkel 1 uur 
gedeclareerd kan worden voor de totale inzet van de begeleiders. 

o Aankondiging verduidelijking, bijlage 6, productomschrijvingen voor JH2-
3-4. De genoemde diensten krijgen een duidelijkere, expliciete beschrijving 
en afbakening, maar zullen inhoudelijk niet wijzen. Uiterlijk vier weken na 
dagtekening van dit overzicht verschijnen de genoemde beschrijvingen. 
Opdrachtnemers krijgen daarvan bericht. 

 
NB. De duidelijkere, expliciete beschrijving en afbakening is inmiddels 
beschikbaar. 

 
4 GGZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

o Wijziging, blz. 9, 2.1.4, onder “Voor alle diensten geldt, op grond van de 
regeling Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, een rol voor de 
regiebehandelaar. Als regiebehandelaren gelden” verdwijnt de 
opsomming en verdwijnt de passage “Ook de kinder- en jeugdpsycholoog, 
de orthopedagoog generalist en de vrijgevestigde gz-psycholoog zijn 
aangemerkt als regiebehandelaar binnen de Jeugdwet”. In de plaats van 
de opsomming en de passage komen onderstaande tabel en passage: “ 
 



 

 
   
Opdrachtgever verklaart de definities, artikel 3.3, 3.4 en artikel 4 van de 
Regeling generalistische basis-ggz 2018 en de definities en artikel 4.4 van 
de Regeling gespecialiseerde ggz 2018 van toepassing. Als 
regiebehandelaar in het kader van de Jeugdwet geldt teven de Kinderarts 
werkzaam in een ziekenhuis en zelfstandig behandelcentrum (ZBC)”. 

o Toevoeging, blz. 11, perceel 2a: verblijf GGZ H (zonder overnachting) 
o Toevoeging, blz. 32, bijlage 2, percelen, perceel 2a: verblijf GGZ H (zonder 

overnachting) 
o Toevoeging, bijlage 5, GT1, na “(…) of gelijkwaardig”: “Voor vrijgevestigde 

praktijken geldt in ieder geval als gelijkwaardig het KIWA 
kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg en het 
aantoonbaar voldoen (visitatie) aan de kwaliteitscriteria van de landelijke 
vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten”. 

o Toevoeging, bijlage 6, eis 2, onder perceel 2a: Deelprestatie verblijf H (Geen 
overnachting), 2018 € 111,77, 2019 € 111,77. 

o Aanpassing tekst (cursief en onderstreept), blz. 46, bijlage 6, onder “1A: 
Jeugd GGZ ambulant diagnostiek”: 
 
Een face-to-face-contact voor kinderen en jeugdigen vindt doorgaans 
plaats in de periode voor de aanvang van de dienst Jeugd-GGZ ambulant 
specialistisch of hoog-specialistisch. Als sprake is “Jeugd GGZ ambulant 
regulier (Basis GGZ)” dan is deze dienst overigens niet van toepassing 
omdat de diagnostiek dan onderdeel uitmaakt van de dienst “Jeugd GGZ 
ambulant regulier (Basis GGZ)”. Het accent bij het uitvoeren van de dienst 
ligt op het toepassen van diagnostische instrumenten om te komen tot 
globale en specifieke oordeelsvorming. Daarnaast kan dit face-to-face-
contact bestaan uit psychiatrisch onderzoek of het gezinsonderzoek, 
uitgevoerd door een psychiater. Hiervan is uitgesloten observatie in 
thuis/schoolsituatie, observatie in thuis/schoolsituatie is alleen onderdeel 
van psychodiagnostisch onderzoek bij (het vermoeden van) een tweetal 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zijnde: 
- Autismespectrumstoornis 
- Aandachtsdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis 



 

Dit onderdeel omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de 
klachten en van de zorgvraag en het formuleren van een feitelijke 
diagnose-classificatie conform de integrale DSM-5 (uitgezonderd 
persoonlijkheidsstoornis als primaire diagnose). Direct cliëntgebonden tijd 
van een regiebehandelaar maakt deel uit van de uitgevoerde prestatie.. 
 
Aanvullende eisen: 
• Professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en met 
Medisch specialist (functiemix) bieden de diagnostiek.  
• De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een 
regiebehandelaar. 
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het 
ondersteuningsplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor 
het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg. 
• De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau. 
 
NB. Een eerder gepubliceerd schema trekt de SO weer in. 
 

o Toevoeging tekst, blz. 47, bijlage 6, onder “1B: Jeugd GGZ ambulant 
generalistisch (Basis GGZ)”: 
 
“Doelgroep 
Jeugdigen met een beperking op grond van (of het vermoeden van) een 
DSM-5 benoemde stoornis. Er is hierbij sprake is van een ziektebeeld met 
lichte tot matige beperkingen in het dagelijks functioneren. De jeugdige 
kan terugvallen op een steunsysteem voor toezicht, zorg en praktische en 
emotionele steun. 
 
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van (of het vermoeden 
van) een DSM5-benoemde stoornis. Ondersteuning door de huisarts of het 
lokale team biedt onvoldoende resultaat/perspectief waardoor de inzet 
van Basis Jeugd-GGZ noodzakelijk is. De behandeling is gericht op het 
verminderen of voorkomen van verergering van o.a. gedragsproblemen, 
waardoor een blijvende verbetering in het (maatschappelijk) functioneren 
wordt gerealiseerd. Naast de verbetering op het vlak van de geestelijke 
gezondheidszorg richt de behandeling zich op een verbetering van het 
functioneren van de jeugdige in het gezin, in sociale relaties en op het vlak 
van aanpalende levensdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs). De zorg wordt – 
bij voorkeur – zo dichtbij mogelijk geboden en is gericht op de individuele 
behoeften van de jeugdige. 
 
SO volgt het Verwijsmodel en Productomschrijving Generalistische Basis 
GGZ, d.d. 30 januari 2013. Deze zegt dat verwijzing naar Gespecialiseerde 
ggz aan de orde is bij een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden 



 

van een DSM-benoemde stoornis. Wanneer er geen vermoeden van DSM-
benoemde stoornis is dan wel een vermoeden is maar de ernst licht of 
subklinisch is (en het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur 
(beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de 
richtlijn voor het betreffende ziektebeeld), ligt behandeling door Huisarts 
en POH GGZ voor de hand. Dit geldt tevens voor stabiele chronische, niet 
crisisgevoelig problematiek met een laag risico. In alle andere gevallen ligt 
verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ voor de hand. 
Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis 
wordt doorverwezen, zal de behandelaar in de Generalistische Basis GGZ 
vervolgens moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van een DSM-
benoemde stoornis. 
 
Nadere toelichting per traject:” 

o Toevoeging tekst, blz. 50, bijlage 6, boven “1Ca: Jeugdhulp GGZ Ambulant 
Specialistisch”: 
 
“Aanvullende eisen: 
• Professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en met 
Medisch specialist (functiemix) bieden de Jeugdhulp GGZ Ambulant 
Generalistisch (Basis GGZ).  
• De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een 
regiebehandelaar. 
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het 
ondersteuningsplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor 
het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg. 
• De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau. 
 
NB. Een eerder gepubliceerd schema trekt de SO weer in. 

 
o Toevoeging, blz. 51, bijlage 6, na de beschrijving van 1Ca: Jeugdhulp GGZ 

Ambulant Specialistisch: 
 
“Aanvullende eisen: 
• Professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en met 
Medisch specialist (functiemix) bieden Jeugdhulp GGZ Ambulant 
Specialistisch. 
• De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een 
regiebehandelaar. 
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het 
ondersteuningsplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor 
het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg. 
• De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau. 



 

 
NB. Een eerder gepubliceerd schema trekt de SO weer in. 
 

o Toevoeging, blz. 53, bijlage 6, na de beschrijving van 1D: Jeugdhulp GGZ 
Ambulant Hoog-Specialistisch: 
 
Aanvullende eisen:  
• Professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en met 
Medisch specialist (functiemix) bieden Jeugdhulp GGZ Ambulant Hoog-
Specialistisch.  
• De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een 
regiebehandelaar.  
De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau.  
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het 
ondersteuningsplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor 
het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg. 
• De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door 
medebehandelaars. Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau. 
 
o Wijziging, blz. 51, bijlage 6, onder “1Ca: Jeugdhulp GGZ Ambulant 
Specialistisch” 
DSM-IV-TR dient te worden vervangen door DSM-5.  
 
o Wijziging, blz.53, bijlage 6, onder “1D: Jeugdhulp GGZ Ambulant Hoog-
Specialistisch” 
DSM-IV-TR dient te worden vervangen door DSM-5. 

 
5 EED 
 
Geen wijzigingen. 
 
6 GI 
 
Geen wijzigingen. 
 
7 Pleegzorg  
  
Aanmeldingsdocument: 
 

o Correctie typefout, blz. 7: “(speci ek aanbod op maat)” naar “(specifiek 
aanbod op maat)”. 


