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Datum
Versie
Status
Auteur

2 oktober 2017
1.0
Definitief
Zorginstituut Nederland

Introductie
Tot 1 september hadden aanbieders en gemeenten de mogelijkheid om suggesties te
doen voor de standaardproductcodelijst Wmo en standaardproductcodelijst Jeugdwet.
In dit document wordt verslag gedaan van de binnengekomen suggestie, de
bijbehorende overweging en het besluit. In hoofdstuk 1 komen de suggesties voor
Wmo aan de orde, in hoofdstuk 2 de suggesties voor Jeugdwet.
Redactieraad
De beslissing over het al dan niet honoreren van de binnengekomen suggesties, is
gemaakt door de redactieraad. Alle suggesties hadden betrekking op de
standaardproductcodelijst Jeugd en zijn besproken door een redactieraad bestaande
uit beleidsmedewerkers van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de VNG.
Daarnaast is een aanpassing doorgevoerd in de codes behorend bij het landelijk
raamcontract voor ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten, op verzoek van de
betrokken aanbieders en de VNG. De redactieraad werd geadviseerd door Zorginstituut
Nederland en technisch voorgezeten door programma i-Sociaal Domein.
Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet
Er is een nieuwe versie van de bijsluiter beschikbaar. Hierin vindt u algemene
informatie over de standaardproductcodelijsten en het gebruik ervan.
Binnengekomen suggesties:
1.1
Omschrijvingen vroegdoven en doofblinden + CAK-codes verwijderen
2.1
Algemeen
2.2
Code voor dyslexie
2.3
KANSband
2.4
Opt-out
2.5
Pleegzorg
2.6
Gezinsgerichtwerken
2.7
Logeren inspanningsgericht
2.8
Methadon en ECT
2.9
Coördinatie ambulante jeugdzorg
2.10
Begeleiding 18-23 jaar
2.11
Drang vervolg
2.12
Forza
2.13
Codes voor ambulante jeugdhulp gespecialiseerd op functieniveau
Samenvatting van mutaties
In de standaardproductcodelijst Wmo is de omschrijving van vroegdoven en
doofblinden gewijzigd. Daarnaast is code 450 voor het CAK komen te vervallen.
Aan de standaardproductcodelijst Jeugdwet zijn de volgende productcodes
toegevoegd:
Categorie
Categorienaam
Nieuwe productcode
43
Jeugdhulp verblijf (incl.
Pleegzorg specialistisch:
beh.)):
inspanningsgericht.
43
Jeugdhulp verblijf (incl.
Logeren specialistisch:
beh.)):
inspanningsgericht.
45
Jeugdhulp ambulant
Jeugdhulp ambulant coördinatie.
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2 Standaardproductcodelijst Wmo
2.1 CAK-codes verwijderen
Omdat er geen eigen bijdrage meer is verschuldigd voor bepaalde zorg,
kunnen CAK-productcodes worden verwijderd of aangepast.
1. Productcode: 02L04 ; Categorie 02 Begeleiding ; Domein Wmo
Versie/Publicatie

Betekenis

Huidig
oktober 2016
Publicatie 19-9-2016

Vroegdoven: Beantwoording korte begeleidingsvragen
(landelijke inkoop ZG)

Wordt

Vroegdoven: Dovenmaatschappelijkwerk(landelijke
inkoop ZG)

De huidige gekoppelde CAK code 450 moet vervallen.
2. Productcode: 02L11 ; Categorie 02 Begeleiding; Domein Wmo
Versie/Publicatie

Betekenis

Huidig
oktober 2016
Publicatie 19-9-2016

Doofblinden: Beantwoording korte begeleidingsvragen
(landelijke inkoop ZG)

Wordt

Doofblinden: Dovenmaatschappelijkwerk (landelijke
inkoop ZG)

De huidige gekoppelde CAK code 450 moet vervallen.
Toetsing
De voorgestelde wijzigingen voor het wijzigen van de betekenis van twee
producten 02L04 en 02L11 voldoen aan de uitgangspunten van het protocol.
Uitgangspunten:
1. Er is geen conversie nodig;
2. De continuïteit van de zorglevering is gewaarborgd;
3. De continuïteit van het declaratieverkeer is gewaarborgd.
Tevens moet de continuïteit van eventuele oplegging van de eigen bijdrage
door het CAK gewaarborgd zijn. Dit is niet het geval, maar het is juist
gewenst dat er niet langer een eigen bijdrage opgelegd wordt.
Motivatie beëindiging oplegging eigen bijdrage
De dove cliënt betaalt hierdoor een eigen bijdrage voor het
dovenmaatschappelijk werk, terwijl het algemeen maatschappelijk werk voor
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horenden gratis toegankelijk is. Dit resulteert in ongelijke behandeling van
doven en horenden en is zeer onwenselijk. En daarbij is deze situatie
onbedoeld gecreëerd, doordat bij het opstellen van de raamovereenkomst in
2014 onvoldoende is nagedacht over de uitwerking van de bepalingen in de
raamovereenkomst in de praktijk. Onder de AWBZ was er namelijk geen
sprake van ongelijke behandeling: het dovenmaatschappelijk werk was toen
ook gratis, net als het algemeen maatschappelijk werk.
Het is noodzakelijk dat de ongelijke behandeling van doven en horenden
wordt opgelost; dit kan heel eenvoudig door de CAK-codes te schrappen. Zelfs
staatssecretaris Van Rijn vraagt gemeenten in zijn kwartaalbrief van
november 2016 om het dovenmaatschappelijk werk gratis aan te bieden,
maar dit wordt in de praktijk pas bindend als de CAK-codes worden
geschrapt. Er zijn ten onrechte CAK codes gekoppeld aan de producten 02L04
en 02L11 waardoor de cliënten onbedoeld een eigen bijdrage betalen.
Afstemming
De wijziging van de betekenis voor de producten is afgestemd met de zeven
landelijke aanbieders die specialistische begeleiding voor zintuiglijk
gehandicapten (ZG) leveren onder de Wmo. Dit zijn Bartimeus, De
Noorderbrug, Koninklijke Visio, Kalorama, De Gelderhorst, Robert Coppes
Stichting, GGMD en Kentalis.
Deze aanbieders zijn namens de gemeente verantwoordelijk voor de levering
van de gegevens aan het CAK voor de eigen bijdrage berekening. De
aanbieders moeten de zorggegevens niet langer leveren aan het CAK
waardoor er geen eigen bijdrage berekend kan worden.
Goedkeuring
Na goedkeuring door i-Sociaal Domein wordt de codelijst: WMO021 –
Productcode aangepast op 1 oktober 2017 en gepubliceerd op
www.istandaarden.nl. De functionele ingangsdatum van deze wijziging is
1/1/2018. Deze ingangsdatum wordt in de productcodelijst vermeld.
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3 Standaardproductcodelijst Jeugdwet
3.1 Algemeen / Productcategorieën
Vanwege het uitfaseren van de DBC’s zijn alle productcodes in categorie 52
voorzien van einddatum 1-1-2018. De productcodelijst Jeugdwet bestaat uit
de volgende productcategorieën:
40

Persoonlijke verzorging

41

Dagbehandeling

42

Vervoerdiensten

43

Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)

44

Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)

45

Jeugdhulp ambulant

46

Jeugdhulp crisis

47

Jeugdreclassering

48

Jeugdbescherming

49

Activiteiten in het preventief justitieel kader

50

Maatwerkarrangementen jeugd

51

Generalistische basis-ggz

52

Specialistische ggz

53

Kindergeneeskunde

54

Jeugd-ggz

55

Landelijk ingekochte zorg

3.2 Code voor dyslexie
Er zijn veel verzoeken binnengekomen voor een productcode dyslexie. De
gemeenten Geldermalsen, Wageningen, Dronten, Houten, Gemeente MiddenIIssel/Oost-Veluwe, Noordoostpolder en Regio Centraal Gelderland hebben
een suggestie ingediend. De meeste suggesties waren kort met de ´behoefte
aan een productcode voor dyslexie´ en een tweetal was uitgebreider
beargumenteerd. Deze twee suggesties zijn hieronder weergegeven.
1. Gemeente Noordoostpolder (gesteund door regio Centraal Gelderland), op
8 juni 2017:
Het gaat om het product dyslexie. Deze valt dit moment onder de
specialistische GGZ bij de DBC overige kindertijd. Vanaf 2018 willen wij deze
inspanningsgericht in gaat zetten. Maar in de nieuwe codes vanaf 2018 is
geen aparte code voor Dyslexie aanwezig. Binnen de betreffende
productcategorie (52 – specialistische GGZ) zijn helemaal geen productcodes
opgenomen.
2. Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 21 augustus 2017:
De gemeente doet een suggestie voor drie codes rondom dyslexie, allen in de
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eenheid ‘uur’ en binnen
categorie
54 ‘jeugd-ggz’.
PreDe school moet volgens bepaalde werkwijze een leesdossier
screening
opbouwen van een kind, met daarin metingen van het
leesniveau en omschrijving van de wijze waarop ondersteuning
is gegeven om het leesproces te bevorderen. Dit leesdossier
wordt gecheckt volgens de bepalingen van het Masterplan
Dyslexie.
Diagnose

Behandeling

In het Protocol Blomert staan aanwijzingen voor de wijze waarop
Diagnostiek moet worden uitgevoerd en welke instrumenten hiervoor
mogen worden gebruikt. Aanbieders maken bij voorkeur gebruik van
de 3DM als diagnostiekinstrument. Diagnostiek omvat afname testen,
uitwerking, interpretatie, verslaglegging en afrondingsgesprek met
ouders en school.
De behandeling voor EED omvat maximaal 56 behandelsessies van 60
minuten. Binnen deze tijd wordt individuele behandeling gegeven aan
het kind, worden ouders en onderwijs actief betrokken bij de
behandeling. Eveneens vinden binnen deze tijd tussentijdse toetsen
plaats, afsluitingsgesprekken met ouders en onderwijs. Ook nazorg is
onderdeel van het behandeltraject en wordt verzorgd door de
dyslexieaanbieder. Deze vindt plaats tussen 6 tot 8 maanden na
beëindiging van de behandeling en bestaat uit contact met kind en
ouder, herhaling van test om niveau te bepalen, bespreking van de test
en bespreking met de school. Hiermee wordt inzicht verkregen in de
duurzaamheid van de behaalde resultaten (wordt professionele
standaard behaald qua effecten bij deze hulpverlening?), advies
gegeven aan ouders en school over eventuele bijstelling van de
begeleiding en wordt voor de aanbieder inzichtelijk in hoeverre de
behaalde resultaten voldoende zijn geborgd.

Overweging
De code voor dyslexie is bewust niet opgenomen in de codelijst (n.a.v.
beëindiging DBC-systematiek) i.v.m. diagnose-informatie die in de
omschrijving is opgenomen.
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Nee; jeugdhulp bij dyslexie is een product dat regionaal wordt ingekocht
sinds 2015, de DBCs vervallen per 1-1-2018. Er zijn aanbieders die zowel
specialistische GGZ als dyslexie leveren, er is daarom wel behoefte aan een
onderscheid tussen die twee in de toewijzing. Echter; het is niet wenselijk
om diagnose-informatie in de productcode op te nemen. Hier moet gekeken
worden naar een andere oplossing om onderscheid in verschillende
zorgvormen binnen jeugd-ggz te kunnen maken.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Gedeeltelijk; per 1-1-2018 kunnen de codes uit productcategorie 54
worden ingezet.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
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regio?
Ja; Dyslexie wordt landelijk als product ingezet.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Ja.
Besluit redactieraad
De redactieraad heeft besloten om géén extra codes op te nemen voor
dyslexie. In de standaardproductcodelijsten vanaf 2018 zijn geen
productcodes opgenomen die diagnose-informatie bevatten. Dat betekent dat
een productcode ‘dyslexie’ niet kan worden opgenomen.
Voor de door Midden-IJssel/Oost-Veluwe voorgestelde productcodes prescreening, diagnose en behandeling zijn reeds productcodes beschikbaar in de
standaardproductcodelijst Jeugdwet. Binnen categorie 54 zijn nu twee codes
gedefinieerd die ingezet kunnen worden binnen het voorstel:
• 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch
• 54004 - Jeugd-ggz diagnostiek
3.3 Code voor methode “KANSband”
Topaze heeft een aanvraag ingediend om een specifieke productcode op te
nemen voor jeugdhulp voor het project “KANSband”.
Topaze voert de KANSband uit in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De
verwachting is dat in de nabije toekomst KANSband uitgevoerd kan worden in
heel Nederland. De interventie is zo gebouwd dat deze overdraagbaar is. In
andere provincies kan Topaze in samenwerking met SoNeStra organisaties
ondersteunen bij de implementatie van de complete werkwijze inclusief het
materiaal.
De financiering loopt op dit moment via tijdelijke productcodes, verschillend
per regio of via andere constructies. Dit omdat het product zo innovatief is dat
het niet onder een bestaande code weg geschreven kan worden. Sommige
regio’s, waaronder Zuid-Oost wil ook graag met de KANSband gaan werken
maar worstelen met de financiering. Als er een landelijke productcode kan
komen wordt het voor bovenstaande regio’s veel makkelijk het product te
implementeren.
Overweging
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Nee; het past niet bij de ontwikkelingen om voor iedere specifieke
behandeling een aparte productcode op te nemen.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
De indiener geeft aan dat dat niet mogelijk is. Het betreft specialistische,
ambulante jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige. Het product kent
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een outputgerichte werkwijze met een trajectprijs. Binnen die
omschrijving zijn drie codes beschikbaar die mogelijk toch bruikbaar zijn:
• 45A20: Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (op
locatie)
• 45A44: Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar &
op locatie)
• 45B26: Behandelen in netwerk jeugdige gezin: outputgericht
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Ja; momenteel wordt KANSband uitgevoerd in:
• Zuid-Limburg
• Noord-Limburg
• Midden-Brabant
• Noord-Oost Brabant
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Ja; meerdere regio’s hebben aangegeven dit product te willen inzetten.
Besluit redactieraad
Er wordt geen aparte code opgenomen in de standaardproductcodelijst
Jeugdwet voor KANSband. Er kan gebruik worden gemaakt van de
productcodes in de categorie 45.
3.4 Productcodes voor “opt-out”
Gemeente Rotterdam stelt voor om twee productcodes op te nemen voor
cliënten die gebruik maken van de zogenaamde “opt-out” regeling.
Deze wettelijke regeling geeft ouders en jeugdigen die GGZ-hulp ontvangen
de mogelijkheid om aan te geven dat geen diagnosegegevens verstrekt
mogen worden in de declaraties of factureren aan de gemeente die de hulp
bekostigd.
Het opnemen van een speciale productcode maakt administratieve
afhandeling via het berichtenverkeer mogelijk en geeft voor de gemeente
inzicht in het gebruik van deze regeling.
Het verzoek is om de bestaande code 52A00 Specialistische GGZ (opt-out) te
behouden (deze eindigt nu per 31-12-2017). Daarnaast wil gemeente
Rotterdam graag een extra code toevoegen voor “Opt-out Jeugdhulp”.
De productcode Opt-out Specialistische Jeugdhulp is bruikbaar voor de
huidige J-GGZ aanbieders die voor de 2e lijns zorg worden ingekocht. Veelal
worden deze aanbieders ingekocht via een gemeenschappelijke regeling met
meerdere gemeenten. De productcode Opt-Out Jeugdhulp kan gebruikt
worden voor dezelfde aanbieders, maar dan betreft het overige inkoop, bijv.
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die voor de lokale Jeugdhulp.
Overweging
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Nee; de Ministeriële Regeling Jeugdwet zal naar verwachting ook de
komende jaren van kracht zijn. Echter, alle productcodes die per 1-1-2018
gebruikt worden voor jeugd-ggz volgens de landelijke productcodelijst (de
nieuwe categorie 54), bevatten al geen diagnose-informatie. Daarmee
voldoen deze codes aan wettelijke eisen van de ‘opt-out’ regeling.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee; de bestaande productcode 52A00 Specialistische GGZ (opt-out)
vervalt per 31-12-2017, een ander soortgelijke productcode is niet
voorhanden.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Ja; De productcodes voor ‘Opt-out’ kunnen door alle gemeenten, regio’s
en zorgaanbieders worden gebruikt, aangezien de Opt-out regeling
landelijk van toepassing is.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Nee; de verwachting is dat op termijn geen productcodes gebruikt worden
met diagnose-informatie.
Besluit redactieraad
Alle codes die diagnose-informatie bevatten komen per 1-1-2018 te vervallen.
De standaardproductcodelijsten 2018 bevatten alleen nog productcodes die
géén diagnose-informatie bevatten. Daarmee vervalt ook de noodzaak voor
een aparte code voor “opt-out”.
Het is niet nodig om een aparte productcode voor ‘opt-out’ toe te voegen.
3.5 Extra productcodes voor pleegzorg
Horizon Jeugdzorg en Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe hebben een
suggestie ingediend voor toevoeging van een aantal codes voor pleegzorg
binnen productcategorie 43 Jeugdhulp met verblijf (incl. beh.). Categorie 43
Pleegzorg ziet er op dit moment als volgt uit:
43A03
43A09
43A23
43A24
43A25
43A26
43A27
43A28
43A60

Pleegzorg: outputgericht
Pleegzorg: inspanningsgericht
Pleegzorg: outputgericht (deeltijd)
Pleegzorg: outputgericht (voltijd)
Pleegzorg: outputgericht (vakantie)
Pleegzorg specialistisch: outputgericht (deeltijd)
Pleegzorg specialistisch: outputgericht (voltijd)
Pleegzorg specialistisch: outputgericht (vakantie)
Pleegzorg geestelijk gehandicapten: outputgericht
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43A61
43A62
43A63

Pleegzorg lichamelijk gehandicapten: outputgericht
Pleegzorg: inspanningsgericht (weekend)
Pleegzorg: inspanningsgericht (jonger dan 12 jaar)

3.5.1 Omschrijvingen bij inspannings- en outputgericht gelijktrekken
Het eerste verzoek voor de categorie 43 is om de omschrijvingen van
inspannings- en outputgericht gelijk te trekken. In de productcodes wordt nu
onderscheid gemaakt tussen: deeltijd, voltijd, vakantie, weekend en jonger
dan 12 jaar. Dit is echter niet voor alle omschrijvingen op dezelfde manier
ingedeeld. Verzoek is om dat gelijk te trekken zodat voor alle vormen
dezelfde indeling beschikbaar is.
Overweging
Voor inspanningsgerichte pleegzorg wordt onderscheid gemaakt tussen
weekend en jonger dan 12 jaar. Toevoegen van ‘weekend’ bij outputgericht is
niet nodig; dit kan als ‘deeltijd’ worden toegewezen.
Voor outputgerichte pleegzorg wordt onderscheid gemaakt tussen deeltijd,
voltijd en vakantie. Voor inspanningsgerichte pleegzorg is dit onderscheid niet
nodig; bij inspanningsgericht kan dit onderscheid immers worden
weergegeven in de toegewezen tijdsbesteding.
Het toevoegen van ‘jonger dan 12 jaar’ bij outputgericht is niet nodig, omdat
‘jonger dan 12 jaar’ geen apart financieel administratief product is waar een
ander tarief voor geldt. De productcode bij inspanningsgericht is ten onrechte
opgenomen in de standaardproductcodelijst Jeugdwet.
Besluit redactieraad
Er worden geen toevoegingen gedaan omdat de omschrijvingen niet allemaal
nodig zijn in de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant.

3.5.2 Nieuwe code voor kinderen met LVB achtergrond
Het tweede verzoek is om een extra inspanningsgerichte productcode toe te
voegen voor pleegzorg van kinderen met een LVB achtergrond (verstandelijk
gehandicapten). De kosten voor deze kinderen in de pleegzorg zijn hoger zijn
dan de reguliere kosten. Hiervoor is nog geen inspanningsgerichte code
beschikbaar.
Overweging
Onderscheid tussen regulier en specialistisch kan op dit moment niet gemaakt
worden binnen de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Deze toevoeging is
wel wenselijk.
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Het past niet bij de ontwikkelingen om voor iedere specifieke doelgroep
een aparte productcode op te nemen. Wel is onderscheid in een aantal
varianten gewenst binnen de verschillende uitvoeringsvarianten.
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2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee, de beschikbare inspanningsgerichte productcodes passen niet voor
het beoogde gebruik voor complexere pleegzorg.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Ja; vanuit twee partijen is een verzoek binnen gekomen voor uitbreiding
van de codes voor pleegzorg.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er wordt één productcode toegevoegd voor Pleegzorg specialistisch:
inspanningsgericht.
3.6 Codes toevoegen voor gezinsgericht werken
De William Schrikker Groep heeft een verzoek ingediend om productcodes
voor gezinsgerichtwerken toe te voegen binnen de productcategorieën 47
Jeugdreclassering, 48 Jeugdbescherming en 49 Activiteiten in het preventief
justitieel kader. Voor gemeenten die met een gezinsproduct werken is het (op
termijn) wenselijk om binnen de categorie een code toe te voegen voor
’dwang en drang gezinsgericht’.
Overweging
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Er zijn GI’s die uitsluitend gezinsgericht werken. De WSG heeft ook reeds
contracten met gemeenten waarbij wij uitsluitend gezinsgericht werken.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Ja, WSG geeft aan dat op dit moment de productcodes
‘Ondertoezichtstelling’ en ‘Voogdij’ worden gebruikt. Op termijn kan er
meer behoefte komen aan een algemene code voor ‘dwang en drang
gezinsgericht’.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Ja; De huidige regio’s die gezinsgerichte producten hebben: AmsterdamAmstelland, Haarlemmermeer, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Oost
Brabant.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Ja; Regio’s die bekend zijn en verkennen of zij gezinsgericht willen werken
zijn: Zuidoost Brabant en Zeeland.
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Besluit redactieraad
Er wordt geen code toegevoegd voor gezinsgerichtwerken. De urgentie voor
deze code is onvoldoende duidelijk. Er kan voorlopig gebruik worden gemaakt
van de productcodes OTS en Voogdij.
3.7 Extra code voor logeren inspanningsgericht
Organisatie ‘Meer inzicht’ heeft een verzoek ingediend om een extra code toe
te voegen voor Kort verblijf/logeren van jeugdigen met een ernstige
meervoudige beperking en/of gedragsproblemen. Hiervoor is meer
gespecialiseerde begeleiding nodig.
Voor logeren outputgericht worden binnen categorieën 43 Jeugdhulp verblijf
(incl. beh.) en 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh.) vier categorieën logeren
beschreven: licht, middel, zwaar en een algemene code. Voor logeren
inspanningsgericht is binnen categorie 44 wel een extra code logeren
specialistisch opgenomen, maar niet binnen categorie 43.
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Niet bekend.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee, binnen categorie 43 is nu maar één code beschikbaar voor logeren
inspanningsgericht.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Ja; de code wordt gebruikt door meerdere gemeenten in Flevoland en
regio Noord-Veluwe.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er wordt één extra code opgenomen binnen categorie 43 voor Logeren
specialistisch: inspanningsgericht. Op die manier is de lijst volledig en
consistent. De code is: 43A66.
3.8 Codes voor methadonverstrekking en ECT
Binnen categorie 52 specialistische ggz zijn nu voor twee verrichtingen
(methadonverstrekking en elektro-convulsietherapie) aparte productcodes
opgenomen. Omdat alle codes binnen deze categorie komen te vervallen per
1-1-2018, is het niet meer mogelijk om dit specifiek toe te wijzen en te
declareren. De gemeente Arnhem en gemeente Noordoostpolder verzoeken
om deze codes te behouden.
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Overweging
1. Actualiteit: past de code bij
de
ontwikkelingen in het sociaal domein?
Deze verrichtingen worden binnen de Jeugdwet uitgevoerd. Het is niet
wenselijk om de naam van de verrichtingen in de productcode op te
nemen, aangezien de productcode dan diagnose-informatie bevat.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee: de bestaande codes zijn vanaf 2018 niet meer geldig. De nieuwe
codes die gedefinieerd zijn binnen de productcategorie 54 Jeugd-ggz zijn
allemaal niet in te zetten voor het toewijzen/declareren van verrichtingen.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Niet bekend.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er vindt géén mutatie plaats. De codes die nu zijn opgenomen zijn verblijf,
crisiszorg en behandeling. De suggestie om productcodes met verschillende
tariefklassen op te nemen onder ‘verrichting’ wordt niet aangenomen door de
redactieraad. Indien er methadonverstrekking en elektro-convulsietherapie
wordt geleverd, dienen daar de bestaande productcodes voor te worden
gebruikt. De productcode ‘behandeling’ leent zich daar bijvoorbeeld voor.
3.9 Code voor coördinatie binnen ambulante jeugdzorg
Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft een verzoek ingediend om een
extra productcode toe te voegen voor de coördinatie van ambulante
jeugdzorg.
Zodra sprake is van een gezinsplan waarbij twee of meer aanbieders een
individuele voorziening leveren, is van belang te weten wie regie houdt op de
uitvoering van het plan. De verwachting is dat de eigen regie van cliënten
soms beperkt is. Het kunnen opnemen van de bouwsteen “coördinatie” in het
Gezinsplan biedt de mogelijkheid een aanbieder deze rol te geven. Op deze
manier wordt integraliteit bij de uitvoering van het Gezinsplan gewaarborgd.
Overweging
Rondom dit verzoek bestaan op dit moment de volgende productcodes in
categorie 45 Jeugdhulp ambulant:
45A12
45A27
45A51
45A73
45B17

Jeugdhulp ambulant regulier: outputgericht (gezin/systeem)
Jeugdhulp ambulant regulier: outputgericht (licht & gezin/systeem)
Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (gezin/systeem)
Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht (gezin/systeem)
Begeleiden in netwerk jeugdige gezin: outputgericht
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1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Ja; werken met een gezinsplan past goed binnen de bedoeling van de
Jeugdwet.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Ja/nee; er zijn al meerdere codes binnen deze categorie die jeugdhulp
voor het gezin beschrijven, zie de tabel hieronder voor een selectie
daarvan. Echter blijkt er behoefte aan ‘coördinatie’ als apart administratief
financieel product met een apart tarief.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Niet bekend.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er wordt een nieuwe productcode toegevoegd met de omschrijving ‘Jeugdhulp
ambulant coördinatie’. De code wordt toegevoegd aan de lijst met A-codes:
45A75.
3.10 Code voor begeleiding 18-23 jaar binnen ambulante jeugdzorg
Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft een verzoek ingediend om een
extra productcode toe te voegen voor ambulante jeugdzorg, specifiek voor
jongeren van 18 tot 23 jaar.
Overweging
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Nee; het past niet binnen de ontwikkelingen om voor iedere doelgroep of
diagnose een aparte productcode op te nemen.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Ja; er zijn al meerdere productcodes voor begeleiden binnen de categorie
ambulante jeugdzorg. Een van deze codes kan ook worden ingezet voor
jeugdigen van 18-23 jaar.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Niet bekend.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
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Besluit redactieraad
Geen aparte code opnemen. Bilateraal afspreken welke van de bestaande
codes hiervoor ingezet kan worden. Er is genoeg keuze in de bestaande
codes.
3.11 Code voor “drang vervolg” binnen preventief justitieel kader
Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft een verzoek ingediend om een
extra productcode toe te voegen voor ‘drang vervolg’ in categorie 49
Activiteiten in het preventief justitieel kader. Deze code is in te zetten na een
reguliere Drangprestatie indien er voor een langere periode activiteiten in
preventief justitieel kader nodig zijn om een maatregel te voorkomen.
Overweging
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Niet bekend.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Er zijn wel meerdere productcodes beschreven voor outputgerichte
jeugdhulp in categorie 49. Voor inspanningsgerichte jeugdhulp is maar één
productcode beschikbaar.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Niet bekend.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er worden géén nieuwe productcodes toegevoegd om de differentiatie naar
‘drang vervolg’ te kunnen maken. De differentiatie is op ander wijze duidelijk
te maken middels het aantal uren dat wordt toegewezen. Op die manier kan
ook vervolg worden gegeven aan een reguliere drangprestatie, maar dan met
een lagere intensiteit.
3.12 Code voor methode “Forza” binnen preventief justitieel kader
Gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft een verzoek ingediend om een
extra inspanningsgerichte productcode toe te voegen voor Forza in categorie
49 Activiteiten in het preventief justitieel kader. Forza is een methode die kan
worden ingezet ter voorkoming van schooluitval en als mogelijke
Jeugdreclasseringsmaatregel.
1. Actualiteit: past de code bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Nee; het past niet bij de ontwikkelingen om voor iedere specifieke
behandeling een aparte productcode op te nemen.
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2. Relevantie: kan de
productcode worden
vertaald naar een bestaande productcode?
Voor inspanningsgerichte jeugdhulp is maar één productcode beschikbaar
binnen categorie 49, er zijn wel meerdere codes beschreven voor de
outputgerichte variant.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan een gemeente of
regio?
Forza is door gemeente Midden-IJssel/Oost-Veluwe samen met
Jeugdbescherming Gelderland ontwikkeld. Forza wordt in alle zeven
Gelderse regio’s aangeboden, maar het is onduidelijk of de zeven regio’s
dit ook allemaal inkopen.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product
gaan hanteren?
Niet bekend.
Besluit redactieraad
Er wordt géén productcode toegevoegd voor Forza. De
standaardproductcodelijst leent zich niet voor weergave van specifieke
productnamen. Bestaande productcodes kunnen worden gebruikt.
3.13 Codes voor ambulante jeugdhulp gespecialiseerd op
functieniveau
Regio Gooi en Vechtstreek heeft een verzoek ingediend om subcodes toe te
voegen aan de standaardproductcodelijst Jeugdwet die het mogelijk maken
om onderscheid te maken in opleidingsniveau van de behandelaar. Het
verzoek bevat enkele tientallen nieuwe codes, deels voor de categorie
ambulante jeugdhulp (categorie 45), deels voor de categorie jeugd-ggz
(categorie 54).
Overweging
1. Actualiteit: passen de codes bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Ja, het verzoek vloeit mede voort uit de overgang van DBC’s op
uitvoeringsvarianten.
2. Relevantie: kunnen de productcodes worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee, er zijn reeds mogelijkheden aanwezig om te kunnen differentiëren bij
inspanningsgericht. De producten die daartoe zijn opgenomen in categorie
54 zijn afkomstig uit de Handreiking Inspanningsgerichte bekostiging.
3. Spreiding: worden de productcodes gebruikt door meer dan een gemeente
of regio?
Ja; Gooi en Vechtstreek stelt dat dit het geval is.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen de producten
gaan hanteren?
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Onduidelijk, dit laat zich moeilijk inschatten. Het gebruik van de
voorgestelde codes is nauw verbonden met een specifieke wijze van
bekostigen, die niet is uitgewerkt in landelijke adviezen of standaarden.
Besluit redactieraad
Op basis van de scores op de criteria heeft de redactieraad besloten om het
verzoek niet te honoreren.
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