
 

 

 

 

MEMO 

 

 

 

Aan: Ontwikkeltafel Jeugdhulp 

Van: Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 

Datum: 31-08-2017 

  

Onderwerp: Voorgestelde wijziging op voortel bekostiging nav laatste input werkgroep 

bekostiging 

 

 

Inleiding 

Aan de ontwikkeltafel van 5 september wordt de systematiek van de nieuwe 

bekostiging Jeugd GGZ besproken. Tijdens de laatste bijeenkomst van de 

werkgroep bekostiging is waardevolle feedback gegeven op de voorstellen zoals 

ze nu geagendeerd staan. De memo beschrijft welke elementen 

toegevoegd/gewijzigd worden t.o.v. van de formeel verstuurde stukken voor de 

ontwikkeltafel.  

 

Aanpassing bijlage 4 Definitieve dienstverlening jeugd definitief 

 

Inleiding 

Er wordt een inleiding toegevoegd met de volgende tekst: 

Dit document biedt de basis om met elkaar te komen tot een min of meer 

eenduidige definiëring van de dienstverlening binnen de jeugd GGZ in 

Holland Rijnland. Doel hiervan is om  

 inzicht te ontwikkelen in het jeugdhulplandschap in Holland Rijnland 

 basisafspraken over kwaliteit te borgen 

Op basis van opgedane ervaringen, ontwikkelingen in beleid en externe 

ontwikkelingen wordt dit document doorontwikkeld en wanneer relevant 

opnieuw aan de tafel besproken. 

 

De definiëring van producten leidt niet tot een mixtarief per product bij 

invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek op 1 januari 2018. De 

tarieven worden immers gedifferentieerd naar opleidingsniveau.  

 

Dienst: 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch 

 

 

Dienst: 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch 

Huidige tekst:  Regiebehandelaar 

Bij de behandeling in de generalistische GGZ draagt de regiebehandelaar zoals 

vastgelegd in het kwaliteitsstatuut, de eindverantwoordelijkheid voor de totale 

behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de 



 

In de omschrijving worden de volgende aanvullende eisen toegevoegd:  

 De behandeling wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau  

variërend van Hbo+ tot en met Medisch specialist. Het zwaartepunt ligt bij de 

inzet van Wo+ opleidingsniveau. De Medisch specialist wordt voor een 

groter gedeelte van de tijd betrokken dan bij de reguliere specialistische 

Jeugd-GGZ het geval is. 

 De hoogspecialistische behandeling wordt geboden door een 

Opdrachtnemer die specifiek hiervoor is verbonden aan een academisch 

centrum en/of beschikt over het TOPGGz keurmerk van de Stichting 

Topklinische GGz. 

Deze aanvullende eis geldt niet voor hoogspecialistische forensische Jeugd-GGZ en 

voor hoogspecialistische traumabehandeling die geboden wordt in of vanuit een 

gespecialiseerd centrum. 

 

 

diagnosestelling en de vaststelling en uitvoering van het behandelplan. 

Toegevoegd wordt: deze regiebehandelaar is voor tenminste 20% van de 

(in)directe cliëntgebonden tijd betrokken.  

 

Dienst: 54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch 

 


