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 Omschrijving 

Behandelingsproducten 

jeugd en WMO 2015 

Cate-

gorie 

Product 

code 

2018 

Volume eenheid Frequentie Variant 2018  Tarief  Opmerkingen 

1 Vaktherapie 45 45J01 Aantal te indiceren 

(max 20 sessies) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht €                        77,40 Maximaal 20 sessies 

2 Jeugdhulp ambulant regulier 

(middel) 

45 45J02 Aantal te indiceren 

(max 2 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 6 maanden.  

3 Jeugdhulp ambulant regulier 

(zwaar) 

45 45J03 Aantal te indiceren 

(max 3 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 6 maanden. 

4 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (licht) 

45 45J04 Aantal te indiceren 

(max 5 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

5 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (middel) A 

45 45J05 Aantal te indiceren 

(max 9 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

6 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (middel) B 

45 45J06 Aantal te indiceren 

(max 8 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

7 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (middel) C 

45 45J07 Aantal te indiceren 

(max 4 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                      . ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

8  Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (zwaar)D 

45 45J08 Aantal te indiceren 

(max 7 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

9  Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (zwaar E 

45 45J09 Aantal te indiceren 

(max 6 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

10  Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (zwaar) F 

45 45J10 Aantal te indiceren 

(max 5 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                      . ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

11  Diagnostiek en behandeling 

van ernstige enkelvoudige 

dyslexie 

45 45A17 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht  €                      . ,   Diagnose: € ,  Geen apart product. 
Aanbieder declareert indien geen 

behandeling opvolgt het diagnosetraject 

van €  en stuurt  voortijdige 
beëindiging. 



12 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep (middel) 

45 45J12 Aantal te indiceren 

(of max 5 dagdelen 

of max 9 dagdelen 

per week) 

dagdeel 

(4 uur) 

per week inspanningsgericht  €                           ,   * 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school. 

Maximale indicatieduur is 12 maanden.        

13 Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep (zwaar) 

45 45J13 Aantal te indiceren 

(of max 5 dagdelen 

of max 9 dagdelen 

per week) 

dagdeel 

(4 uur) 

per week inspanningsgericht  €                         ,   * 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of 9 

dagdelen p.w. als vervanging van school. 

Maximale indicatieduur is 12 maanden.        

14 Diagnostiek 45 45J14 Aantal te indiceren 

(max 20 uur!) 

uur Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

inspanningsgericht  €                         ,     

15 Controle psychofarmaca 45 45J15 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht  €                           ,     

16 Ambulante spoedhulp Jeugd 

0-18  

46 46B01  1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht  €                      . ,     

17 Ambulante spoedhulp Jeugd 

18-23  

46 46J00 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht  €                      . ,     

18 Zelfstandig leven Jeugd 

(middel) 

50 50J04  Aantal te indiceren  stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

19 Zelfstandig leven Jeugd 

(middelzwaar) 

50 50J05  Aantal te indiceren  stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

20 Zelfstandig leven Jeugd 

(zwaar) 

50 50J06 Aantal te indiceren stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                         ,   Maximale indicatieduur 12 maanden. 

21 Zelfstandig leven Jeugd (extra 

zwaar) 

50 50J07 Aantal te indiceren 

(max 6 stuks 

declaraties) 

stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking* 

outputgericht  €                      . ,   Maximale indicatieduur 6 maanden. 

22 Zelfstandig leven Jeugd - 

individueel  

50 50J08 Aantal te indiceren  uur per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking 

inspanningsgericht  €                           ,   Maximale indicatieduur 3 maanden. 

23 Ondersteuning zelfstandig 

leven – dagbesteding 

07 07A03   Aantal te indiceren 

(2 tot max 7 

dagdelen per week) 

dagdeel 

(4 uur) 

per week/ maand   inspanningsgericht  €                           ,    2- max. 7 dagdelen per week 

24 Zelfstandig leven 1 (middel) 10 10A38  1 stuks per maand outputgericht  €                         ,    Maximale indicatieduur 12 maanden. 

25 Zelfstandig leven 1 (zwaar) 10 10A39  1 stuks per maand outputgericht  €                      . ,    Maximale indicatieduur 12 maanden. 

26 Gezinshuis 43 43A04  1 stuks per maand outputgericht  €                      . ,    

27 Jeugdhulp Verblijf (middel)  43 43J36   etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief    



28 Jeugdhulp Verblijf 

(middelzwaar) 

43 43J37    etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief    

29 Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 43 43J38    etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief    

30 Jeugdhulp Verblijf (extra 

zwaar) 

43 43J39    etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief    

31 Logeren Jeugd 43 43J11  Aantal te indiceren 

max 104 per jaar 

etmaal per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking 

inspanningsgericht          

€                           193,75 

  

32 Logeren Wmo 04 04W04  Aantal te indiceren 

max 52 per jaar 

etmaal per week/maand/totaal 

binnen geldigheidsduur 

beschikking 

inspanningsgericht  €                           ,    

33 Begeleiding naar zelfstandig 

wonen (verblijf excl. 

behandeling) 

43 43B03  1 stuks Per maand outputgericht  €                      . ,    

34 Verblijf spoedhulp Jeugd 43 43J40 Aantal te indiceren Etmaal Week inspanningsgericht  geen max tarief    

35 Pleegzorg 43 43A09  Aantal te indiceren Etmaal Week inspanningsgericht  €                           ,     

36 Pleegzorg crisis 46 46J05 Aantal te indiceren Etmaal Week inspanningsgericht  €                           ,     

37 Vervoer Jeugd 42 42A03  Aantal te indiceren Etmaal per week en per maand  

inrichten 

inspanningsgericht  €                           ,   Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer ingezet 

te worden bij de codes 43A11, 45J01 

t/m 45J10, 45A17, 45J12 t/m 45J15, 

46B01, 46J00, 50J04 t/m 50J07. 

38 Vervoer Jeugd Rolstoel 42 42A04 Aantal te indiceren Etmaal per week en per maand  

inrichten 

inspanningsgericht  €                           ,   Voor de jeugdzorg dient er in 

voorkomende gevallen vervoer ingezet 

te worden bij de codes 43A11, 45J01 

t/m 45J10, 45A17, 45J12 t/m 45J15, 

46B01, 46J00, 50J04 t/m 50J07. 

39 Vervoer Wmo 08 08A03 Aantal te indiceren Etmaal per week en per maand  

inrichten 

inspanningsgericht  €                           ,   Voor Wmo dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden bij 

de code 07A03     

40 Vervoer Wmo Rolstoel 08 08A04 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  

inrichten 

inspanningsgericht  €                           ,   Voor Wmo dient er in voorkomende 

gevallen vervoer ingezet te worden bij 

de code 07A03     

  

 

        



 Omschrijving 

Begeleidingsproducten 

Beschermd wonen (Wmo)  

en MO (centrumgemeente 

Eindhoven) 

categ

orie 

productc

ode 2018 

Volume eenheid Frequentie Variant 2018  Tarief    

41 Ondersteuning Zelfstandig 

Leven - Plus 

10 10A60 1 stuks Per maand outputgericht  €                      . ,    

42 Ondersteuning Wonen, 

midden inclusief 

wooncomponent 

15 15A05 1 stuks Per maand outputgericht  €                      . ,    

43 Ondersteuning Wonen, 

midden exclusief 

wooncomponent 

15 15A03 1 stuks Per maand outputgericht  €                      . ,    

44 Beschermd Wonen 15 15A07 1 stuks Per maand outputgericht  €                      . ,    

45 Maatschappelijke Opvang 16 16A05 1 stuks Totaal binnen 

geldigheidsduur beschikking 

outputgericht Trajectprijs (per aanbieder een 

tarief obv historische 

productie)  

Indicatieduur is 5 jaar i.v.m.  max 1 x per 

5 jaar te indiceren.  

 Omschrijving producten 

Maatschappelijke 

dienstverlening en Werk 

(Eindhoven) 

categ

orie 

productc

ode 2018 

Volume eenheid Frequentie Variant 2018  Tarief    

46 Werk (middel) 10 10A47 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht Traject, door aanbieder op te 

geven binnen bandbreedte.  

  

47 Activering (middel)  10 10A50 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht Traject, door aanbieder op te 

geven binnen bandbreedte.  

  

48 Dagbesteding middel 10 10A53 Aantal te indiceren  stuks Per maand outputgericht Trajectprijs (per aanbieder een 

tarief obv historische 

productie)  

Maximale indicatieduur 12 maanden. 

Max 2 x verlenging half jaar. 

49 Werk (zwaar) 10 10A48 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht Traject, door aanbieder op te 

geven binnen bandbreedte.  

  

50 activering (zwaar) 10 10A51 1 stuks Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking 

outputgericht Traject, door aanbieder op te 

geven binnen bandbreedte.  

  

 


