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Omschrijving JGGZ ambulant 

Dienst: 53*** Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen 

Omschrijving: 
Medicamenteuze GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen 
de sector gebruikelijk zijn. 

De curatieve GGZ-zorg is gericht op medicamenteuze behandelen van lichte tot 
matige, niet-complexe ADHD of stabiele chronische problematiek. De in te zetten 
hulp is doelmatig en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer kostbaar dan nodig om 
het behandeldoel te bereiken.   

De (kinder)arts die de medicamenteuze behandeling uitvoert heeft aantoonbaar 
ADHD als aandachtsveld (wat onder meer blijkt uit specifieke nascholing op het 
gebied van ADHD en de praktijkervaring daarvoor benodigd). 

De behandeling van kinderen met ADHD door (kinder)artsen richt zich op de 
volgende doelen: 
-	 bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren door middel 

van medicijnen; 

regiebehandelaar bij medicamenteuze behandeling kan zijn: 
-	 kinderarts 
-	 (kinder- en jeugd) psychiater 
- Gespecialiseerde arts 
-

De volgende activiteiten kunnen worden onderscheiden: 

 Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke informatie bij de patiënt
 

omtrent het gebruik van medicijnen; 
 Lichamelijk onderzoek; 
 Gesprek met cliënt en ouders over uitslag onderzoek en afspraken voor 

eventueel in te zetten zorg en/of medicatie; 

Beoogd resultaat: 
-	 Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen 

met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt 
binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of 
hierin positieve ontwikkelingen laat zien. 

Dat omvat onder meer: 
-	 Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld 
-	 Voorkomen van terugval en recidive 
-	 Zo spoedig mogelijke afschaling naar behandeling/ondersteuning door huisarts, 

waaronder medicatiebegeleiding bij stabilisatie en/of afschaling naar inzet vanuit 
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het JGT of algemene voorzieningen/sociaal netwerk of professionele 
ondersteuning in de vorm van begeleiding. 

-	 In voorkomende gevallen de zorgcoördinatie verzorgen. (In ieder geval wanneer 
de aanbieder de enige/eerste professionele jeugdhulpaanbieder is in het gezin) 

Tariefstelling: 
medisch specialist 

Voor dit traject kan maximaal 100 minuten per cliënt per jaar worden gedeclareerd. 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut. 
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Dienst: 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch 

Omschrijving: 
De generalistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van lichte tot 
matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. 
De in te zetten hulp is doelmatig en zo eenvoudig als mogelijk en niet meer kostbaar 
dan nodig om het behandeldoel te bereiken.   

De behandelingen bestaan in beginsel uit de volgende componenten: 
-	 Intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging; 
-	 Aanvullende diagnostiek; 
-	 Face-to-face behandeling; 
-	 E-health behandeling; 
-	 Gespecialiseerde behandeling; 
-	 Consultatie. 

Een prestatie omvat het geheel van de behandelcomponenten voor een categorie 
patiënten passend bij de volgende cliëntprofiel: 
-	 Er is sprake van een DSM stoornis (waarbij we de meest recente DSM hanteren) 

of er zijn sterke aanwijzingen daarvoor; 
-	 De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte  tot matige 

ernst; 
-	 Er is sprake van een laag tot matig risico 
-	 Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit; 
-	 De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het 

betreffende ziektebeeld. 

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 
diagnosestelling en de vaststelling en uitvoering van het behandelplan. 

Regiebehandelaar kan zijn1 

- kinder- en jeugdpsycholoog NIP 
- orthopedagoog generalist NVO 
-	 GZ- psycholoog (jeugd) 
-	 (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
-	 klinisch neuropsycholoog 
-	 klinisch (ontwikkelings-) psycholoog 
-	 (kinder- en jeugd) psychiater 

Beoogd resultaat: 
-	 Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen 

met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt 

1 Deze opsomming sluit aan bij de afspraken binnen de Nza, wanneer deze 
afspraken wijzigen, wijzigt ook deze opsomming. 
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binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of 
hierin positieve ontwikkelingen laat zien 

-	 Versterkten netwerk cliënt zodat cliënt duurzaam ondersteund wordt 
-	 In voorkomende gevallen de zorgcoördinatie verzorgen. (In ieder geval wanneer 

de aanbieder de enige/eerste professionele jeugdhulpaanbieder is in het gezin) 

Tariefstelling: 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut.  
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Dienst: 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch 

Omschrijving: 
Multidisciplinaire GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen 
de sector gebruikelijk zijn. De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om 
kwaliteit en effectiviteit van de opvolgende stappen in de behandeling te kunnen 
bepalen. 

De specialistische jeugd ggz is gericht op diagnostiek en behandelen van matig tot 
ernstige, complexe psychische problemen of niet-stabiele chronische problematiek 
met matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. De in te zetten 
hulp is doelmatig en passend en niet meer kostbaar dan nodig om het behandeldoel 
te bereiken. 

Regiebehandelaar 
Bij de behandeling in de specialistische GGZ draagt de regiebehandelaar zoals 
vastgelegd in het kwaliteitsstatuut, de eindverantwoordelijkheid voor de totale 
behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de 
diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. 

Regiebehandelaar kan zijn2 

-	 (kinder- en jeugd) psychiater 
-	 (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
-	 klinisch (ontwikkelings-) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog) 
-	 De GZ-psycholoog kan tevens regiebehandelaar zijn als diagnose en 

behandelplan minimaal tweemaal per behandeltraject en zo vaak als nodig in 
een multidisciplinair overleg besproken en vastgesteld worden, waarbij een 
psychiater, klinisch psycholoog of een psychotherapeut aanwezig is. 

Overige tijdschrijvende beroepen 
Naast de regiebehandelaar en andere bevoegde behandelaren mogen 
functionarissen met een beroep voorkomend in de beroepentabel van de Nza 
tijdschrijven. In de dbc-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en 
bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) 
behandeling van patiënten in de ggz. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet 
BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet 
geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de ggz wel eenzelfde landelijk 
erkende status hebben3. 

Beoogd resultaat: 
-	 Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen 

met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt 

2 Deze opsomming sluit aan bij de afspraken binnen de Nza, wanneer deze 
afspraken wijzigen, wijzigt ook deze opsomming.
3 Onlangs is ook de ervaringsdeskundige toegevoegd aan de tijdschrijvende 
beroepen. Wij staan tijdschrijven van deze beroepsgroep alleen toe wanneer de 
betrokkene voldoet aan alle eisen die daaraan wettelijk zijn gesteld. Dit conform de 
richtlijnen die ook de Nza hanteert. 
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binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of 
hierin positieve ontwikkelingen laat zien. 

Dat omvat onder meer: 
-	 Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel de directe gevolgen 

(lichamelijke problemen, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als de indirecte 
gevolgen (sociale schade) 

-	 Voorkomen van terugval en recidive; 
-	 Versterkten netwerk cliënt zodat cliënt duurzaam ondersteund wordt; 
-	 Zo spoedig mogelijke afschaling naar Generalistische Basis GGZ of huisarts 

en/of afschaling naar inzet vanuit het JGT of algemene voorzieningen/sociaal 
netwerk of professionele ondersteuning in de vorm van begeleiding; 

-	 In voorkomende gevallen de zorgcoördinatie verzorgen. (In ieder geval wanneer 
de aanbieder de enige/eerste professionele jeugdhulpaanbieder is in het gezin). 

Tariefstelling: 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut.  
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Dienst: 54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch 

Omschrijving: 
GGZ behandeling conform professionele standaarden die binnen de sector 
gebruikelijk zijn voor cliënten met complexe problematiek zoals blijkt uit: 
 een hoge mate van ernst en/of comorbiditeit en/of complicaties 
 en/of 
 onvoldoende respons op gespecialiseerde behandeling in de tweede lijn 
 zeldzame (combinaties van) aandoeningen waarvoor de richtlijnen nog geen 

soelaas bieden 
en/of 
 problemen die complexe interventies of kennis vereisen. 

De behandeling omvat ook de diagnostiek benodigd om kwaliteit en effectiviteit van 
de opvolgende stappen in de behandeling te kunnen bepalen. 

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 voor de 
betreffende behandeling 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. 

Regiebehandelaar 
Bij de behandeling in de specialistische GGZ draagt de regiebehandelaar zoals 
vastgelegd in het kwaliteitsstatuut, de eindverantwoordelijkheid voor de totale 
behandeling. De regiebehandelaar is daarmee eindverantwoordelijk voor de 
diagnosestelling, de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het behandelplan. 

Regiebehandelaar kan zijn4 

-	 (kinder- en jeugd) psychiater 
-	 (kinder- en jeugd) psychotherapeut 
-	 klinisch (ontwikkelings-) psycholoog (ook klinisch neuropsycholoog) 
-	 De GZ-psycholoog kan tevens regiebehandelaar zijn als diagnose en 

behandelplan minimaal tweemaal per behandeltraject en zo vaak als nodig in 
een multidisciplinair overleg besproken en vastgesteld worden, waarbij een 
psychiater, klinisch psycholoog of een psychotherapeut aanwezig is. 

Overige tijdschrijvende beroepen 

4 Deze opsomming sluit aan bij de afspraken binnen de Nza, wanneer deze 
afspraken wijzigen, wijzigt ook deze opsomming. 
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Naast de regiebehandelaar en andere bevoegde behandelaren mogen 
functionarissen met een beroep voorkomend in de beroepentabel van de Nza 
tijdschrijven. In de dbc-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en 
bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) 
behandeling van patiënten in de ggz. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet 
BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet 
geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de ggz wel eenzelfde landelijk 
erkende status hebben5. 

Beoogd resultaat: 
-	 Volledig of zover mogelijk verminderen van de ernst van klachten en symptomen 

met als doel dat de jeugdige functioneert en zich leeftijdsadequaat ontwikkelt 
binnen zijn/haar mogelijkheden zowel thuis als op school en in de vrije tijd of 
hierin positieve ontwikkelingen laat zien. 
Dat omvat onder meer: 

-	 Beperken van de gevolgen van het ziektebeeld, zowel de directe gevolgen 
(lichamelijke problemen, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit) als de indirecte 
gevolgen (sociale schade); 

-	 Voorkomen van terugval; 
-	 Voorkomen van recidive bij delictgedrag; 
-	 Versterkten netwerk cliënt zodat cliënt duurzaam ondersteund wordt; 
-	 Zo spoedig mogelijke afschaling naar Generalistische Jeugd GGZ of huisarts 

en/of afschaling naar inzet vanuit het JGT of algemene voorzieningen/sociaal 
netwerk of professionele ondersteuning in de vorm van begeleiding; 

-	 In voorkomende gevallen de zorgcoördinatie verzorgen. (In ieder geval wanneer 
de aanbieder de enige/eerste professionele jeugdhulpaanbieder is in het gezin). 

Tariefstelling: 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut.  

5 Onlangs is ook de ervaringsdeskundige toegevoegd aan de tijdschrijvende 
beroepen. Wij staan tijdschrijven van deze beroepsgroep alleen toe wanneer de 
betrokkene voldoet aan alle eisen die daaraan wettelijk zijn gesteld. Dit is conform 
de richtlijnen die ook de Nza hanteert.  
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Dienst: 54004 Jeugd-ggz diagnostiek 

Omschrijving: 
Dit omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de
 
zorgvraag.. 

De volgende activiteiten zijn te onderscheiden:
 
 Intake/screening: alle (gespreks)activiteiten gericht op verduidelijking van de 


klachten en van de zorgvraag. 
 Verwerven informatie van eerdere behandelaars. 
 Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij 

de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten. 
 Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische 

informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt. 
 Psychiatrisch onderzoek. 
 Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, 

persoonlijkheid). 
 Orthodidactisch onderzoek. 
 Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de 

invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de 
jeugdige betekenisvolle milieus. 

 Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met 
betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid. 

 Overige diagnostische activiteiten. 

Losstaande diagnostiek kan alleen worden bekostigd wanneer er geen behandeling 
op volgt bij de zelfde hulpverlener. 

Beoogd resultaat: 
-	 Een duidelijk beeld van de oorzaken van klachten en zorgvraag op basis 

waarvan de kwaliteit en de effectiviteit van opvolgende stappen in een 
behandeling kunnen worden bepaald. 

-	 Een helder advies aan de diagnose vragende partij, inclusief ouders en 
toeleider. 

Tariefstelling: 

Maximaal 20 uur. 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut.  
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Dienst: 54016 Jeugd-ggz crisis behandeling ambulant 

Omschrijving: 
Alarmerende situatie waarin er gevaar dreigt voor patiënt zelf en/of diens omgeving 
De symptomen moeten voortkomen vanuit een reeds vastgestelde psychiatrische 
stoornis of het vermoeden daarop 

Intensieve poliklinische behandeling (dagelijks of hoogfrequent contact met patiënt 
en familie) gericht op stabilisatie, monitoren van risicovolle symptomen en gedrag en 
nadere diagnostiek, dan wel start behandeling 
(psychotherapeutisch/medicamenteus) van reeds vastgestelde psychiatrische 
stoornis. Indien er geen indicatie is voor klinische opname op vrijwillige basis/ dan 
wel in gedwongen kader. 

Psychiatrische beoordeling door psychiater en SPV binnen 24 uur na aanmelding.  

Het gaat om nieuwe, niet ingeschreven patiënten, die niet onder behandeling zijn bij 
een GGZ-instelling. Crisisbehandeling voor patiënten die wel ingeschreven zijn bij 
een GGZ-instelling en in crisis komen,  wordt geleverd door de eigen behandelaar 
samen met de psychiater van de betreffende instelling.  

Beoogd resultaat: 
Het risicovolle gedrag en bijbehorend gevaar dat voortkomt vanuit de psychiatrische 
stoornis is zo snel mogelijk geweken.  

Tariefstelling: 

Bekostigingssystematiek: 
Inspanningsgericht. Prijs per minuut. 
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