
Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Max.  aantal binnen 
beschikking

Max. indicatie duur Volume Eenheid frequentie

Vaktherapie 45J50  €                            73,53 Inspanningsgericht A 20 stuks nvt, einddatum verplciht Aantal geïndiceerd Stuks Totaal binnen geldigheidsduur
Jeugdhulp ambulant regulier 
middel

45J02  €                          424,99 Outputgericht, maand B 2 stuks 6 maanden Aantal geïndiceerd Stuks Totaal binnen geldigheidsduur

Jeugdhulp ambulant regulier 
zwaar

45J03  €                          552,62 Outputgericht, maand B 3 stuks 6 maanden Aantal geïndiceerd Stuks Totaal binnen geldigheidsduur

GGZ 1 Jeugdhulp ambulant 
specialistisch

54001  €                          100,11 Inspanningsgericht C 36 uur 6 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

GGZ 2 Jeugdhulp ambulant 
specialistisch

54002  €                          112,47 Inspanningsgericht C 60 uur 10 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

GGZ 3 Jeugdhulp ambulant 
specialistisch

54003  €                          124,82 Inspanningsgericht D 80 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

LVB 1 Jeugdhulp ambulant 
specialistisch

45A53  €                            85,28 Inspanningsgericht C 36 uur 6 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

LVB 2 Jeugdhulp ambulant 
specialistisch

45A55  €                            91,46 Inspanningsgericht E 96 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Jeugdzorg 1, jeugdhulp 
ambulant specialistisch

45A56  €                            90,84 Inspanningsgericht C 48 uur 8 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Jeugdzorg 2, jeugdhulp 
ambulant specialistisch

45A57  €                            95,78 Inspanningsgericht E 96 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur
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D. 

E. 

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Max.  aantal binnen 
beschikking

Max. indicatie duur Volume Eenheid frequentie

MST, Multi Systeem Therapie 45J29  €                     18.375,48  Traject F 1837548 5 maanden tarief in eurocent Euro Totaal binnen geldigheidsduur

RGT, Relationele Gezins 
Therapie (v/h FFT)

45J30  €                       7.724,25 Traject F 772425 6 maanden tarief in eurocent Euro Totaal binnen geldigheidsduur

MDFT, Multidimensionele 
Familietherapie

45J31  €                     10.661,01 Traject F 1066101 6 maanden tarief in eurocent Euro Totaal binnen geldigheidsduur

EED, Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie

45J17  €                       5.702,72 Traject F + G 570272 18 maanden tarief in eurocent Euro Totaal binnen geldigheidsduur

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch groep middel

45J12  €                            79,33 Inspanningsgericht - 9 dagdelen 12 maanden Aantal geïndiceerd Dagdeel Per week of maand

Jeugdhulp ambulant 
specialistisch groep zwaar

45J13  €                          113,42 Inspanningsgericht - 9 dagdelen 12 maanden Aantal geïndiceerd Dagdeel Per week of

Behandeling, indiceren: Administratieve verwerking:
Intake: De intake is alleen declarabel als de behandeling bij dezelfde organisatie plaatsvindt.

Bij aanvullende verzekering is de Zvw in principe voorliggend. Maximaal aantal stuks bij eerste aanvraag bedraagt 20 stuks, bij verlenging kunnen maximaal 10 stuks worden afgegeven. De oude code 45J01  loopt nog door in 2021 (sterfhuisconstructie) en wordt per stuk 
afgerekend tegen geindexeerd tarief 2020 van € 81,57 per stuk.
Het product ‘Jeugdhulp ambulant regulier middel’ kent een maximaal aantal stuks van 2 (maandeenheden) en een maximale indicatieduurduur van 6 maanden. Er mogen van dit product dus 2 ‘stuks’ ingezet   worden binnen deze 6 maanden. De zorgaanbieder kan samen 
met de cliënt besluiten om de 2 ‘stuks’ direct achter elkaar in te zetten. De einddatum van de zorg is dan na 2 maanden. De zorgaanbieder kan ook samen met de cliënt besluiten om de 2 ‘stuks’ te spreiden over maximaal 6 maanden. De einddatum van de zorg is dan na 6 Indiceren  : Gemiddelde inzet per maand is 6 uur. Dit is de norm. Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden is dus in principe maximaal 24 uur. Maatwerk is hierin 
mogelijk. 
Declaratie bij voortijd afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden.
Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn. Rekentabel: 60/40:  6 uren betekent: directe tijd 3,6 uur – indirecte tijd: 2,4 uur.

Voetnoot:

Voetnoot:

Indiceren : Gemiddelde inzet per maand is 6,5 uur. Dit is de norm. Rekentabel: 50/50 : 6,5 uren betekent: directe tijd: 3,25 uur – indirecte tijd 3,25 uur.
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden is dus maximaal 26 uur. Maatwerk is hierin mogelijk.
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden.
Maximaal 50% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn. 

Indiceren : Gemiddelde inzet per maand is 8 uur. Dit is de norm. Rekentabel: 60/40:  8 uren betekent: directe tijd 4,8 uur – indirecte tijd: 3,2 uur.
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden is dus maximaal 32 uur. Maatwerk is hierin mogelijk.
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden.
Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn.

Behandeling, indiceren: Administratieve verwerking:



F.

G.

Administratieve 
verwerking:

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Max.  aantal binnen 
beschikking

Max. indicatie duur Volume Eenheid frequentie

Diagnostiek 45J14  €                          123,56 Inspanningsgericht - 20 uur 3-6 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Controle psychofarmaca 45J55  €                            68,64 Inspanningsgericht J 4-6 stuks 12 maanden Aantal geïndiceerd Stuk Totaal binnen geldigheidsduur
Ambulante Spoedhulp 0-18 
jaar

46B01  €                       2.473,76 Outputgericht - 1 stuk 4 weken 1 Stuk Totaal binnen geldigheidsduur

Ambulante Spoedhulp 18-23 
jaar

46J00  €                       2.473,76 Outputgericht - 1 stuk 4 weken 1 Stuk Totaal binnen geldigheidsduur

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Max.  aantal binnen 
beschikking

Max. indicatie duur Volume Eenheid frequentie

Begeleiding individueel I 50A81  €                            64,27 Inspanningsgericht H 104 uur  12 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Begeleiding individueel 2 50A82  €                            66,74 Inspanningsgericht I 208 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Begeleiding individueel 3 50A83  €                            71,06 Inspanningsgericht -
Door gemeentelijke 

toegang bepaald
6 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Begeleiding individueel 4 
Gezin/thuisbegeleiding

50A84  €                            63,03 Inspanningsgericht -
Door gemeentelijke 

toegang bepaald
6 maanden Aantal geïndiceerd Uur Totaal binnen geldigheidsduur

Begeleiding Groep 1 50A91  €                            50,19 Inspanningsgericht - 9 dagdelen per week 12 maanden Aantal geïndiceerd Dagdeel Per week

Begeleiding Groep 2 50A92  €                            63,96 Inspanningsgericht - 9 dagdelen per week 12 maanden Aantal geïndiceerd Dagdeel Per week

Voetnoot:

H

I.

J.  De oude code 45J15  loopt nog door in 2021 (sterfhuisconstructie) en wordt voor stuks, geleverd in 2021, afgerekend tegen het tarief van € 68,64 per stuk.

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Maximum aantal binnen 
beschikking

Maximale indicatie duur Volume eenheid frequentie

Vervoer Jeugd regulier 42A03  €                            13,96 Inspanningsgericht Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Vervoer Jeugd rolstoel 42A04  €                            17,70 Inspanningsgericht Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur
Groepsvervoer regulier: 45J12 
& 45J13

42VC1  €                            12,13 Inspanningsgericht Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Groepsvervoer regulier of 
rolstoel: 45J12, 45J13, 54001 
t/m 54003, 45A53, 45A55, 
45A57, 45J29 45J30, 45J31

42VC2  €                            17,14 Inspanningsgericht Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

42VC3  €                            27,16 Inspanningsgericht

42VC4  €                            46,68 Inspanningsgericht

42VC5  €                            66,98 Inspanningsgericht

Indiceren : Maximaal gemiddelde inzet per week is 2 uur. 
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 20 weken is dus maximaal 40 uur. 
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden

Indiceren: Maximaal gemiddelde inzet per week is 4 uur. 
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 20 weken is dus maximaal 80 uur. 
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden.

Behandeling, indiceren:

Begeleiding, indiceren: Administratieve verwerking:
Intake: De intake is alleen declarabel als de begeleiding bij dezelfde organisatie plaatsvindt. 

Vervoer jeugd, indiceren: Administratieve verwerking:

Groepsvervoer/individueel 
vervoer: regulier of rolstoel: 

45J12, 45J13, 54001 t/m 
54003, 45A53, 45A55, 45A57, 

Aantal geïndiceerde etmalen

Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Genoemd tarief is voor volledig afgerond traject (diagnostiek en behandeling). Wanneer na diagnose blijkt dat behandeling niet gestart wordt, dan wordt na afronding insturen 307 € 875,42 afgerekend. De oude code 45A17 wordt tegen tarief van het (kalender)jaar van 
datum opdracht (301) afgerekend. 

Trajectprijs. Zorgaanbieder declareert 50% bij aanvang en 50% na afronding van het volledige traject. Bij product 45J17 alleen 50% als na 305 behandeling wordt ingezet, bij alleen diagnose zie G.                                                                                                      MST: Voor LVB 
  problema ek geldt een afwijkend tarief, per contract bepaald en deze trajecten worden afgerekend op 70% bij aanvang en 30% bij afroniding volledig traject.



< 5 km. 5-10 km. 10-20 km. 20-30 km. >30 km.
Groepsvervoer 42VC1 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5
Groepsvervoer 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5
Individueel vervoer 42VC3 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot 

Maximum aantal binnen 
beschikking

Maximale indicatie duur Volume eenheid frequentie

Gezinshuis 43A04  €                       4.464,94 Outputgericht - n.v.t. n.v.t. 1 Stuk Per maand

Jeugdhulp verblijf middel 43J36
Individueel tarief per 
aanbieder. Zie eigen 
contract

Inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Jeugdhulp verblijf 
middelzwaar

43J37
Individueel tarief per 
aanbieder. Zie eigen 
contract

Inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Jeugdhulp verblijf zwaar 43J38
Individueel tarief per 
aanbieder. Zie eigen 
contract

Inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal Per week óf

Jeugdhulp verblijf extra zwaar 43J39
Individueel tarief per 
aanbieder. Zie eigen 
contract

Inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Logeren jeugd 43J11  €                          204,61 Inspanningsgericht - 104 etmalen 12 maanden Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Begeleiding naar zelfstandig 
wonen (verblijf exclusief 
behandeling)

43B03  €                       2.423,26 Outputgericht - n.v.t. n.v.t. 1 Stuk Per maand

Verblijf Spoedhulp Jeugd 43J40
Individueel tarief per 
aanbieder. Zie eigen 
contract

Inspanningsgericht - 4 weken Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal
Per week óf per maand óf Totaal binnen 

geldigheidsduur

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant
*Zie ook 
voetnoot

Maximum aantal binnen 
beschikking

Maximale indicatie duur Volume eenheid frequentie

- Tot 21 jaar Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal Per week óf

Per maand óf 

Totaal binnen geldigheidsduur

Pleegzorg Crisis 46J05  €                            43,61 Inspanningsgericht - 4 weken Aantal geïndiceerde etmalen Etmaal Per week

Pleegzorg 43A09  €                            43,61 Inspanningsgericht

Verblijfsvormen, indiceren: Administratieve verwerking:

Pleegzorg, indiceren: Administratieve verwerking:

Kind regulier
Kind rolstoel


