Tarieven Jeugdhulp voor het
Persoonsgebonden Budget 2019
Versie 20 december 2018, voorlopige tarieven per 1 januari 2019
Alle tarieven zijn maximale tarieven die per eenheid worden toegekend
Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het definitieve PGB budget wordt in de beschikking toegekend.

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3)
Individuele voorziening

Tarief

Eenheid

NZA-code

Product

€ 114,09
€ 111,10
€ 113,32
€ 67,58
€ 120,40
€ 102,64
€ 69,99

per uur
per uur
per uur
per uur
per uur
per uur
per dagdeel

H325
H328
H329
H330
H331
H334
H820

Behandeling (j)lvg
Behandeling basis (som, pg, vg, lg)
Behandeling gedragswetenschapper
Behandeling paramedisch
Behandeling Families First
Behandeling IOG (j)lvg
Dagbehandeling VG kind midden

€ 9,60
€ 31,37
€ 40,26
€ 52,73
€ 85,39
€ 47,26
€ 50,57
€ 71,28
€ 122,84

per uur
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel

F125
H531
H814
H815
H816
H834
H835
H836
H891

Dagactiviteit LZA
Dagactiviteit basis
Dagactiviteit VG kind licht
Dagactiviteit VG kind midden
Dagactiviteit VG kind zwaar
Dagactiviteit LG kind licht
Dagactiviteit LG kind midden
Dagactiviteit LG kind zwaar
Dagbehandeling JLVG

Behandeling

Dagbesteding
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Individuele voorziening

Tarief

Eenheid

NZA-code

Product

€ 49,67
€ 53,13
€ 69,62
€ 82,32

per uur
per uur
per uur
per uur

H300
H150
H152
H153

Begeleiding
Begeleiding extra
Begeleiding speciaal 1 (NAH)
Gespecialiseerde begeleiding (psy)

€ 46,38

per uur

H126

Persoonlijke verzorging

Begeleiding

Persoonlijke Verzorging

Tarieven sociaal netwerk
Persoonlijke verzorging
Begeleiding
Kortdurend verblijf

€ 20,00 per uur
€ 20,00 per uur
€ 20,00 per etmaal
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Individuele voorziening

Tarief

Eenheid

NZA-code

Individueel
berekend

per etmaal

Samenstelling

Product

Kortdurend verblijf

€ 28,18
€ 23,05

Per etmaal wordt het tarief als volgt berekend:

Verblijfscomponent
per dag
Z993
per dag
Z992
Dagactiviteit

1x Z993 òf Z992
Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent
Per Dag ZZP GGZ verblijfscomponent
1, 2 of maximaal 3 eenheden dagactiviteit (zie
dagbesteding) gebaseerd op de aard en
intensiteit van de zorgbehoefte en leeftijd van
de jeugdige
Begeleiding - 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.
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JEUGD- EN OPVOEDHULP
Individuele voorziening

Tarief

Eenheid

NZA-code

Product

€ 192,53
€ 267,69

per uur
per uur

JH2-A
JH3-A

Ambulante specialistische jeugdhulp
Ambulante therapeutische jeugdhulp

€ 161,22
€ 249,27
€ 11,66
€ 29,08
€ 113,60
€ 34,10

per uur
per uur
per uur
per uur
per uur
per uur

JH2-B
JH3-B
JH2-C
JH2-D
JH3-C
VF1

Specialistische jeugdhulp bij de jeugdhulpaanbieder
Therapeutische jeugdhulp bij de jeugdhulpaanbieder
Specialistische groepsjeugdhulp
Specialistische groepsjeugdhulp zwaar
Therapeutische groepsjeugdhulp
Dagbehandeling

Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Jeugdhulp op locatie van de aanbieder

Residentieel/gezinsgericht
96,52 per etmaal
142,03 per etmaal
135,95 per etmaal

VF3
VF4
VF5

€ 39,73 per etmaal

PL

Behandelgroep gezinshuis licht
Behandelgroep gezinshuis
Behandelgroep fasehuis

Pleegzorg
Pleegzorg dagtarief
4

Tarieven Jeugdhulp voor het
Persoonsgebonden Budget 2019
Versie 20 december 2018, voorlopige tarieven per 1 januari 2019
Alle tarieven zijn maximale tarieven die per eenheid worden toegekend
Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het definitieve PGB budget wordt in de beschikking toegekend.

JEUGD GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Generalistische Basis GGZ
Prestatie
Licht
Midden
Intensief
Chronisch
Specialistische GGZ
Prestatie in minuten
GGZ Diagnostiek
Uurtarief

Tarief per prestatie*)
€ 420,81
€ 712,28
€ 1.118,24
€ 1.101,10

Tarief per prestatie
€ 109,07
105,93

*) Per jeugdige wordt maximaal 1 prestatie Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) binnen een looptijd van 365 dagen toegekend, tenzij:
- een jeugdige de GB GGZ prestatie ‘Chronisch’ toegewezen heeft gekregen, dan is het mogelijk om aanvullend hierop een GB GGZ prestatie GB GGZ Kort, GB GGZ Midden
of GB BGGZ Intensief toegekend te krijgen indien hieraan een andere diagnose ten grondslag ligt dan onder de prestatie GB prestatie 'Chronisch'.
- de onderliggende diagnosen van elkaar verschillen, dan mag per diagnose een GB GGZ prestatie gelijktijdig naast elkaar worden toegekend. Voorwaarde is wel dat voor
iedere GB GGZ prestatie een aparte verwijzing in het dossier van de cliënt aanwezig is of actieplan is opgesteld.
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