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Introductie 

 

Deze jeugdhulpcatalogus in natura is door de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV) opgesteld 

om ouders en andere betrokkenen die niet eerder te maken hebben gehad met ondersteuning en 

behandeling vanuit de Jeugdwet, te informeren over de vormen van ondersteuning en behandeling 

in natura die onder de Jeugdwet door de gemeenten worden vergoed.  

 

Periodiek zal de catalogus worden bijgewerkt met nieuwe producten en aanvullingen op bestaande 

producten. 

 

Deze jeugdhulpcatalogus is van toepassing op jeugdhulp die beschikbaar is voor inwoners van de 

gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Voor de 

gemeente Zeewolde geldt dat alleen de ambulante producten (m.u.v. hooggespecialiseerde GGZ) en 

kort verblijf/logeren zijn ingekocht in deze regio. 

 

Aan de samenstelling van de jeugdhulpcatalogus hebben medewerkers van gemeenten, Meerinzicht 

en medewerkers van een aantal jeugdhulpaanbieders meegewerkt.  

 

Een overzicht van de jeugdhulpaanbieders met de producten die zij kunnen leveren per gemeente is 

ook te vinden op www.isnv.nl,  tabblad “Jeugdhulp”. 

 

De jeugdhulpcatalogus is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat 

bepaalde informatie niet (of niet meer) correct is. De ISNV is niet aansprakelijk voor eventuele 

gevolgen van onjuiste informatie in dit productenboek. 

 

  

http://www.isnv.nl/
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1. Definities en betekenis gebruikte afkortingen 

Definities  

• Zorg in natura:  bij deze vorm van jeugdhulp wordt de rekening betaald door de gemeente 

• Ambulant:  de jeugdhulp wordt verleend op locatie van de aanbieder, in het gezin of op 

   school 

• Verwijzer:  degene die de jeugdhulp toekent, gemeenten, huisarts, medisch 

specialist of rechter 

• Verwijzing: het document waarmee de jeugdhulp wordt toegekend 

• Begeleiding: ondersteunende en activerende activiteiten door jeugdhulpmedewerkers 

   gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen 

• Behandeling: activiteiten uitgevoerd door een BIG-geregistreerde academisch geschoolde 

        therapeut die met een methodische aanpak stoornissen behandelen en  

    zo mogelijk opheffen of verbeteren 

• Kinderen:  kinderen, jongeren, jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar 

• Opvoedhulp:  hulp voor kinderen met opvoedproblemen 

• Jeugdprofessional: een hbo -of HBO+ opgeleide en ervaren SKJ geregistreerde  

          jeugdzorgwerker  

• Therapeuten:  een academisch opgeleide en ervaren (WO, WO+ of WO++), BIG- 

        geregistreerde, behandelaar  

• Lokale team(s): hiermee worden bedoeld de Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten 

   Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Buurtzorg Jong in de 

    gemeenten Putten en Jeugdhulp Zeewolde 

Afkortingen 

▪ VOG:  Verklaring omtrent gedrag 

▪ ISNV:  Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl) 

▪ WTZI:  Wet Toelating Zorginstellingen (www.wtiz.nl)  

▪ SKJ:  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (www.skj.nl) 

▪ BIG:   Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg 

▪ GGZ:  Geestelijke gezondheidszorg 

▪ LVB:  Licht verstandelijk en/of lichamelijk beperkt 

▪ DSM 5: Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen 
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2. Uitgangspunten Jeugdhulp 

De gemeenten willen kinderen in hun gemeenten de meest passende zorg en ondersteuning bieden, 

binnen het daarvoor beschikbare financiële kader. De behandeling en de ondersteuning vinden zo 

dicht mogelijk bij de kinderen, de gezinnen en het eigen netwerk plaats. De regie ligt hierbij bij de 

betrokkenen zelf.  

 

De ondersteuning is kortdurend en licht waar dit kan (ambulant, vrij toegankelijk), langdurig en 

intensief waar dat nodig is. 

 

Deze doelstelling is vertaald in zes uitgangspunten voor het toekennen van Jeugdhulp. 

Uitgangspunten die tevens het richtsnoer zijn geweest voor de aanbesteding:  

 

a. Eigen kracht, samen verantwoordelijk 

De kinderen en hun ouders zijn eigenaar, hun netwerk staat centraal. Dit betekent dat zij eigenaar 

zijn en blijven van de problemen én de oplossingen. De professionele hulpverlener heeft een 

faciliterende rol. 

  

b. Eén gezin, één plan, één regisseur  

De gemeenten willen volledige hulp bieden waarbij de ‘schotten’ tussen hulpverleners in de keten 

worden opgeheven. Uitgangspunt voor de ondersteuning en behandeling van kinderen is dat in één 

gezin gewerkt wordt met 1 plan en 1 aanspreekpunt (regisseur). 

  

c. Doen wat nodig is 

Er moet gedaan worden wat nodig is. Zo licht als mogelijk en intensief als nodig. Door vroegtijdige 

signalering en preventie kan tijdig de juiste jeugdhulp worden verleend en worden  zwaardere 

vormen van jeugdhulp voorkomen.  Hulp wordt snel en adequaat ingezet en uitgevoerd op die 

momenten dat ouders en jongeren dat gewenst vinden. In het belang van de jongeren vinden de 

ouders/voogd, lokale jeugdteams en aanbieders samen een oplossing. Doen wat nodig is, betekent 

ook dat ingezet wordt op een afname van zware ondersteuning met verblijf naar lichtere vormen en 

ambulante jeugdhulp. 

  

d. Verbinden van kennis en expertise 

Door een goede samenwerking tussen de jongere, het gezin, jeugdhulpaanbieders en lokale teams 

willen gemeenten ervoor zorgen dat de jeugdhulp goed aansluit op het gezin, het eigen netwerk, 

school en vrije tijdbesteding. 

Om kennis en expertise te verbinden (en te zorgen dat er zo volledig mogelijke  ondersteuning wordt 

geboden aan de jongere en het gezin), wordt er waar nodig aangesloten bij de voorzieningen vanuit 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Wet Langdurige Zorg en de 

Ziektekostenverzekeringswet 

 

e. Kwalitatief goede zorg binnen beschikbaar financieel kader 

De hoeveelheid geld die door de Rijksoverheid beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten is 

leidend voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. De samenwerkende gemeenten zetten in op 

een verhoging van de kwaliteit van de jeugdhulp door een brede kwaliteitscontrole toe te passen,  te 

sturen op de duur van de jeugdhulp en de tevredenheid van ouder/voogd en jeugdige over het 

resultaat van de jeugdhulp te meten. Tegelijkertijd is het meten van de kwaliteit van jeugdhulp lastig. 

Er is eigenlijk geen geschikte methode voor. Om toch inzicht te krijgen in de begeleiding, de 

behandeling en de voortgang zijn drie meetelementen in gesteld: 
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a) De kwaliteitscontrole, deze geeft inzicht in de wijze waarop de jeugdhulpaanbieder de  

(passende) hulp verleent en zijn dossier inricht en beheert; 

b) De mate van betrokkenheid van ouders, jeugdige, voogd en anderen in de hulpverlening 

door jeugdhulpaanbieders bij de ondersteuning en behandeling; 

c) De mate van tevredenheid van ouders/jeugdige en voogd over het resultaat van de 

jeugdhulp. 

f. Overige uitgangspunten: 

• Er is voor gekozen te contracteren op basis van het principe “Vrije keuze”, elke 

jeugdhulpaanbieder die voldoet aan de eisen, krijgt een contract aangeboden. Jongeren en 

ouders hebben zo de vrije keuze in de aanbieder die zij willen selecteren. Aanbieders die niet 

voldoen aan de eisen, worden niet gecontracteerd. In dat geval bestaat er de mogelijkheid  

een Persoonsgebonden Budget aan te vragen; 

• Er is gekozen om te werken met langlopende contracten (4 jaar of 6 jaar voor Pleegzorg) met 

aanbieders om zo beter de kwaliteit van de ondersteuning en behandeling te meten; 

 

3. Eisen waar jeugdhulpaanbieders aan moeten voldoen 

De gemeenten hebben samengewerkt in de aanbesteding en contractering van Jeugdhulp onder de 

vlag van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV). Om er voor te zorgen dat de ondersteuning 

en behandeling van kinderen op de best mogelijke wijze gebeurt, gelden zeer strenge eisen voor 

jeugdhulpaanbieders om voor een contract in aanmerking te komen: 

WTZi toelating. 

Een jeugdhulpaanbieder moet toegelaten zijn als instelling onder de Wet Toelating Zorginstellingen 

(WTZi) of voldoen aan de WTZI bepalingen. De WTZi regelt de toelatingen, stelt regels voorgoed 

bestuur, bedrijfsvoering, veiligheid van gebouwen en bepaalt  in welke gevallen winst uitgekeerd 

mag worden.  

 

Ook zijn jeugdhulpaanbieders verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop 

het geld wordt besteedt. Jeugdhulpaanbieders vallen onder Inspectie Gezondheidszorg, die toeziet 

op handhaving. 

 

BIG-registratie. 

Aan jeugdhulp verlenende personen worden eveneens eisen gesteld. In de nieuwe Jeugdwet staat 

dat jeugdhulpaanbieders moeten werken met professionals die geregistreerd zijn in het 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of in het Register voor Beroepen in de Geneeskunde (BIG). 

 

Er is een onderscheid gemaakt naar personen die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de 

behandeling (hoofdbehandelaar) en personen die delen van de behandeling uitvoeren 

(medebehandelaars) of begeleiden. 

Voor hoofdbehandelaars geldt dat zij geregistreerd moeten zijn in het BIG-register. Een 

hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijke voor het selecteren van de juiste 

behandeling/begeleiding en het toezicht op de uitvoering ervan. Medebehandelaars kunnen BIG 

geregistreerd zijn, als zij mede behandelen. 

 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de jeugdige dienen zich te 

registreren in het kwaliteitsregister Jeugd. Het SKJ-register is nog in opbouw. 

Bij de toetsing voor registratie in het SKJ wordt onder meer  gekeken naar vakbekwaamheid en 

opleiding (HBO diploma of hoger), niveau van ervaring en de aanwezigheid van een schone 

https://www.jaarverslagenzorg.nl/zorginstellingen/
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Verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 

Verzekering tegen aansprakelijkheid. 

Een jeugdhulpaanbieder moet passend verzekerd zijn op het gebied van bedrijfs- of 

beroepsaansprakelijkheid. 

 

Kwaliteitscontrole. 

Een jeugdhulpaanbieder moet instemmen met de voorwaarden op het gebied van de 

kwaliteitscontrole die medewerkers van de gemeenten bij de jeugdhulpaanbieder uitvoeren. 

De BIG-geregistreerde medewerkers van de gemeente voeren  tevens een controle uit in het dossier 

van de jongere (mits de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven) en kijken  of er tijdens de 

begeleiding en behandeling voldaan wordt aan de algemene en specifieke eisen die voor de 

verschillende vormen van ondersteuning en behandeling contractueel zijn overeengekomen. 

 

Tot slot 

De eisen die gesteld worden aan jeugdhulpaanbieders en de productomschrijvingen in deze 

catalogus zijn alleen van toepassing als deze jeugdhulp in natura wordt geleverd.  

 

4. Leeswijzer 

In het volgende gedeelte van deze catalogus treft u een beschrijving aan van de vormen van 

jeugdhulp waarvoor jeugdhulpaanbieders vanaf 1-1-2018 zijn gecontracteerd. 

 

De producten zijn als volgt ingedeeld: 

1. Ambulante vormen van Jeugdhulp 

2. Dyslexie 

3. Pleegzorg 

4. Verblijf in een gezinshuis in de wijk 

5. Overige vormen van 24-uurs verblijf. 
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5. Ambulante jeugdhulp 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 54001 Basis GGZ Per uur 

 

Voor wie is de hulp bedoeld? 

De hulp is bedoeld voor kinderen die last hebben van enkelvoudige emotionele of 
gedragsproblemen en waarbij waarschijnlijk sprake is van een zogenaamde DSM 5-diagnose. DSM 
5 is het handboek voor psychische en psychiatrische stoornissen. Voorbeelden van diagnoses 
waarmee een kind in de Basis GGZ behandeld kan worden zijn angststoornissen, depressie, 
gedragsstoornissen, ADHD en stoornissen in de zindelijkheid. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De Basis GGZ is bedoeld voor milde of matig ernstige enkelvoudige psychische stoornissen. De 
hulp is direct gericht op het verminderen van de klachten. Hiervoor kunnen verschillende 
methodieken worden ingezet. Cognitieve gedragstherapie is de meest ingezette therapie voor het 
kind. Voor diverse problemen bestaan er uitgewerkte behandelprotocollen. Daarnaast wordt vaak 
ouderbegeleiding aangeboden. De hulp in de basis GGZ kan zich ook richten op ondersteuning of 
nazorg en op terugvalpreventie bij kinderen die al een behandeling achter de rug hebben. In de 
Basis GGZ worden ook vaak de ouders, school of belangrijke anderen, actief betrokken.  
 
De behandeling in de Basis GGZ wordt gestart met een probleemanalyse en diagnosestelling, 
waarna een behandelplan met doelen wordt opgesteld. Dit behandelplan wordt besproken en 
afgestemd met het kind en de ouders. Daarna wordt de behandeling gestart. Waar nodig kan 
tijdens de behandeling samengewerkt worden met andere hulpverleners (zoals het CJG). Aan het 
eind van de behandeling wordt met het kind en de ouders geëvalueerd en wordt de verwijzer 
geïnformeerd over het resultaat. 
 
Als duidelijk wordt dat de problematiek complex is en/of dat er een hoog risico is op verergering of 
gevaar (zoals ernstige zelfbeschadiging, doodswensen, of fysieke agressie) dan moet het kind 
verwezen worden naar de (Hoog) Gespecialiseerde GGZ. Kinderen met milde klachten waarbij 
geen sprake is van een diagnose kunnen geholpen worden door de praktijkondersteuner GGZ in de 
huisartspraktijk of door het CJG. 
 

Specifieke eisen  

Jeugdhulpaanbieders voor Basis GGZ voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
- Kwaliteitsstatuut GGZ; 
- Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten 
- Kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik in de Jeugdzorg 
 
De regie- (of hoofd)behandelaar is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste diagnose, het 
gehele behandelproces (als delen hiervan door andere behandelaars worden uitgevoerd) en voor 
het bereiken van de behandeldoelen uit het behandelplan. In de vrijgevestigde praktijk moet de 
regiebehandelaar in de Basis GGZ minimaal een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog zijn, binnen de 
instelling kan dit ook de verpleegkundig specialist GGZ zijn. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

In de Basis GGZ is de behandeling kortdurend, dat wil zeggen maximaal 6 maanden, behalve 
wanneer de verwijzer dat anders aangeeft. In incidentele gevallen kan de behandelduur met 3 
maanden worden verlengd. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 54002 Specialistische GGZ Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die last hebben van ernstige, meervoudige en/of complexe 
psychische of psychiatrische problemen, waarbij sprake is van een of meer zogenaamde DSM 5-
diagnoses. DSM 5 is het handboek voor psychische en psychiatrische stoornissen. Voorbeelden van 
diagnoses waarmee een kind in de Specialistische GGZ behandeld kan worden zijn ADHD, autisme-
spectrum stoornis, complexe PTSS, hechtingsstoornis en chronische depressie. Er kan daarnaast 
sprake zijn van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, van gezinsproblematiek, of van een 
hoog risico op verergering of gevaar (zoals ernstige zelfbeschadiging, doodswensen, of fysieke 
agressie).  
 
Wanneer behandelingen in de Basis GGZ onvoldoende resultaat hebben gehad kan ook worden 
doorverwezen naar de Specialistische GGZ of naar de Hoog specialistische GGZ. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De Specialistische GGZ is bedoeld voor ernstige complexe psychische/psychiatrische stoornissen. 
De behandeling is behalve op de klachten ook gericht op de onderliggende problematiek. Er wordt 
aandacht besteed aan het behandelproces en aan identiteitsontwikkeling waarmee meer 
structurele veranderingen bereikt kunnen worden. Er worden verschillende therapievormen en 
methodieken ingezet. Cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, EMDR en 
psychotherapie zijn daar voorbeelden van. In de Specialistische GGZ worden ook vaak de ouders, 
school of belangrijke anderen actief betrokken bij de diagnostiek en behandeling van het kind.  
 
Het traject in de Specialistische GGZ wordt meestal gestart met diagnostiek die uitgebreider wordt 
gedaan dan in de Basis GGZ. De uitslag van het psychologische onderzoek wordt besproken met 
het kind, de ouders en vaak ook met school. Als er ook een behandeling nodig is dan volgt een 
behandelplan met doelen, wat wordt afgestemd met het kind en de ouders. Daarna wordt de 
behandeling gestart. Waar nodig wordt tijdens de behandeling samengewerkt met andere 
hulpverleners (zoals het CJG, de kinderarts of de psychiater). Tussentijds (en aan het eind van de 
behandeling) wordt met het kind en de ouders geëvalueerd en wordt het behandelplan zo nodig 
bijgesteld. De verwijzer wordt geïnformeerd over het behandelplan en over het eindresultaat. 

Specifieke eisen  

Jeugdhulpaanbieders voor Specialistische GGZ voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
- Kwaliteitsstatuut GGZ; 
- Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten 
- Kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik in de Jeugdzorg 
 
De regie- (of hoofd)behandelaar is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste diagnose, het 
gehele behandelproces (als delen hiervan door andere behandelaars worden uitgevoerd) en voor 
het bereiken van de behandeldoelen uit het behandelplan. In de vrijgevestigde praktijk moet de 
regiebehandelaar in de Specialistische GGZ psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of 
psychiater zijn (allen BIG-geregistreerd). Binnen de instelling kan dit ook een verpleegkundig 
specialist GGZ of een GZ-psycholoog zijn, mits zij in een team werken waar ook een klinisch 
psycholoog of psychiater aan deelneemt. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, geldt voor behandeling in de Specialistische GGZ een 
behandelduur van maximaal 12 maanden. In incidentele gevallen kan de behandelduur met 6 
maanden worden verlengd. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 54003 Hoog specialistische, academische GGZ Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die last hebben van zeer ernstige, meervoudige en/of complexe 
psychische of psychiatrische problemen, waarbij sprake is van een of meer zogenaamde DSM 5-
diagnoses. DSM 5 is het handboek voor psychische en psychiatrische stoornissen. Voorbeelden van 
diagnoses waarmee een kind in de Specialistische GGZ behandeld kan worden zijn hallucinaties of 
wanen, autisme-spectrum stoornis, eetstoornissen, complexe PTSS, hechtingsstoornis en 
chronische depressie. Er kan daarnaast sprake zijn van een bedreigde 
persoonlijkheidsontwikkeling, van gezinsproblematiek, of van een zeer hoog risico op verergering 
of gevaar (zoals ernstige zelfbeschadiging, doodswensen, of fysieke agressie).  

 

Welke hulp wordt geboden? 

Wanneer sprake is van heel erg ernstige en complexe psychische stoornissen vindt de behandeling 
plaats in de Hoog specialistische GGZ. De Hoog specialistische GGZ is gericht op goede 
ondersteuning, nazorg en terugvalpreventie bij kinderen die al behandeld zijn. Er wordt bij de hulp 
die geboden wordt niet enkel naar de jeugdige en de ouders gekeken, maar ook naar het systeem 
(school). 
 
De Specialistische GGZ is bedoeld voor zeer ernstige complexe psychische/psychiatrische 
stoornissen met een zeer hoog risico voor het kind en zijn omgeving. De behandeling is behalve op 
de klachten ook gericht op de onderliggende problematiek. Er wordt intensief aandacht besteed 
aan het behandelproces en aan identiteitsontwikkeling waarmee meer structurele veranderingen 
bereikt kunnen worden. Er worden verschillende therapievormen en methodieken ingezet. 
Cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding, EMDR en psychotherapie zijn 
daar voorbeelden van. In de Hoog specialistische GGZ worden ook vaak de ouders, school of 
belangrijke anderen actief betrokken bij de diagnostiek en behandeling van het kind.  
 
Het traject in de Hoog specialistische GGZ wordt meestal gestart met zeer uitgebreide diagnostiek. 
De uitslag van het psychologische onderzoek wordt besproken met het kind, de ouders en vaak 
ook met school. Het behandelplan met doelen  wordt afgestemd met het kind en de ouders. 
Daarna wordt de behandeling gestart. Waar nodig wordt tijdens de behandeling intensief 
samengewerkt met andere hulpverleners (zoals het CJG, de kinderarts of de psychiater). 
Tussentijds (en aan het eind van de behandeling) wordt met het kind en de ouders geëvalueerd en 
wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. De verwijzer wordt geïnformeerd over het 
behandelplan en over het eindresultaat. 

Specifieke eisen  

Jeugdhulpaanbieders voor Hoog specialistische GGZ voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 
- Kwaliteitsstatuut GGZ; 
- Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten 
- Kwaliteitskader voorkoming seksueel misbruik in de Jeugdzorg 
- Een goede samenwerkingsrelatie met een academisch centrum 
 
De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste diagnose, het gehele 
behandelproces (als delen hiervan door andere behandelaars worden uitgevoerd) en voor het 
bereiken van de behandeldoelen uit het behandelplan. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, geldt voor behandeling in de Hoog specialistische 
GGZ een behandelduur van maximaal 18 maanden In incidentele gevallen kan de behandelduur 
met 6 maanden worden verlengd. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 54004 Medicatiebegeleiding Uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Voor kinderen met complexe psychische klachten die niet meer in behandeling zijn, maar nog wel 
medicatie ontvangen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Dit product betreft medicatiecontrole (2-4 keer per jaar) door medisch specialisten: het instellen 
en bijstellen van medicijnen op het gebied van de psychofarmaca evenals het geven van 
voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie. 
 
Dit product kan alleen ingezet worden als dit geen onderdeel is van een lopende behandeling. 
 

Specifieke eisen  

Controle wordt uitgevoerd door een medisch specialist. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Voor medicatiebegeleiding geldt een duur van maximaal 12 maanden en maximaal 4 uur. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 40A11 Persoonlijke verzorging (PV) Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking die 
ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en 
drinken en toiletbezoek. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Persoonlijke verzorging kan worden omschreven als “het ondersteunen bij, stimuleren van, 
het aanleren van of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging”. 
 
Persoonlijke Verzorging is de zorg die nodig is op het gebied van de algemeen dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) en is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden thuis en in de schoolse setting, mits 
ouders dit niet of onvoldoende kunnen leveren. 

 
Bijzonderheden: 

• Als de ondersteuning van de kinderen valt onder de Wlz of Zvw, wordt deze niet onder de 
Jeugdwet toegekend. Zorg die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of 
een hoog risico daarop wordt per 1-1-2018 vergoed vanuit de Zvw. 

• Handelingen die uitsluitend door een arts of een BIG geregistreerde verpleegkundige 
gedaan mogen worden – de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ – vallen niet onder 
dit product. 

• De ondersteuning van kinderen met een indicatie voor Intensieve (medische) Kindzorg 
(IKZ) vallen niet onder dit product. 

Specifieke eisen  

De uitvoering wordt gedaan door jeugdprofessionals op MBO niveau die hiervoor een 
bekwaamheidsverklaring hebben afgelegd. Deze MBO professionals werken onder toezicht van 
een Hbo-opgeleide jeugdprofessional. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 12 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 45A70 Ambulante begeleiding individueel Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
een lichte vorm van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen  waarbij ook hun opvoeders, 
praktische handvatten mee krijgen voor het omgaan hiermee. 
 
De verwachting van deze vorm van begeleiding is dat de jeugdige in staat zal zijn tot een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Individuele begeleiding is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de 
ontwikkeling van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en bijvoorbeeld ter 
bevordering van de zelfredzaamheid. De begeleiding is erop gericht de jeugdige zoveel mogelijk 
zelfstandig te laten zijn, bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden zoals wassen, 
koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij het plannen van activiteiten, het nemen van 
besluiten of het regelen van dagelijkse zaken. 

 
De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. 
Individuele Begeleiding kan in verschillende vormen plaatsvinden: voorbeelden zijn praktische 
ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. 

 
Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de analyse een 
nadere inventarisatie te maken van de klachten en de problemen van het kind, het gezin en het 
netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in 
standhouden. 

 
Samen met de (pleeg)ouders en het onderwijs wordt een toekomstplan opgesteld dat gericht is 
op ontwikkelmogelijkheden van de kinderen. 

 

Specifieke eisen  

• Uitvoering door (ten minste) MBO- jeugdprofessionals, die onder toezicht werken van HBO 

jeugdprofessionals; 
Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 45A53 Ambulante begeleiding individueel 
specialistisch 

Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
matige tot ernstige ontwikkelingsproblemen  waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten 
mee krijgen voor het omgaan hiermee. 
De verwachting van deze vorm van begeleiding is dat de jeugdige in staat zal zijn tot een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van 
nieuwe competenties en vaardigheden en het verder bevorderen van gedragsverandering bij een 
jeugdige.  
 
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op het op methodische wijze tot stand brengen 
van gedragsverandering of verandering in de ontwikkeling van de jongere. Ook de inzet van 
therapeuten valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet bekostigd wordt door de 
zorgverzekeraar.  
 
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. 
Individueel Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: voorbeelden zijn 
specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaal  
 
Samen met de (pleeg)ouders en het onderwijs wordt een toekomstplan opgesteld dat gericht is 
op ontwikkelmogelijkheden van de kinderen in of richting het onderwijs. 

Specifieke eisen  

Uitvoering door jeugdprofessionals en begeleid door therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 9 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A18 Ambulante begeleiding groep Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
een lichte ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten mee krijgen 
hoe om te gaan hiermee. 
 
Het heeft een tekort aan praktische vaardigheden. er is een begeleidingsprogramma met 
ontwikkelingsstimulering noodzakelijk om het kind weer te laten functioneren in de reguliere 
leefomgeving. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Begeleiding op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij het kind gedurende een dagdeel of 
dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten zonder dat opname en verblijf met 
overnachting nodig is. Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het 
ontwikkelen en aanleren van praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen 
om kennis op te nemen en verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed 
mogelijk benut, zodanig dat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt.  
 
Het dagprogramma betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een begeleidingsplan waarin 
MBO- en Hbo-opgeleide jeugdprofessionals hun kennis inzetten  om een zo groot mogelijke 
verbetering te realiseren. 

 
De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind vooral  op het aanleren van 
praktische vaardigheden op het gebied van: 

• zelfredzaamheid met betrekking tot de persoonlijke verzorging; 

• communicatieve vaardigheden; 
• het aanleren van vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend). 

 
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, onderwijs, 
verwijzer en andere direct betrokkenen.  
 

Specifieke eisen  

• Uitvoering door (ten minste) MBO jeugdprofessionals, die onder toezicht werken van HBO 

jeugdprofessionals; 
• Er is sprake van een rustige kindvriendelijke omgeving met andere kinderen. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A24 Begeleiding groep specialistisch Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
matige tot ernstige ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische handvatten 
mee krijgen hoe om te gaan hiermee. 
 
Het heeft een tekort aan praktische vaardigheden. er is een begeleidingsprogramma met 
ontwikkelingsstimulering noodzakelijk om het kind weer te laten functioneren in de reguliere 
leefomgeving. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Begeleiding op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij het kind gedurende een dagdeel of 
dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten, zonder dat opname en verblijf met 
overnachting nodig is. Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het 
ontwikkelen en aanleren van praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen 
om kennis op te nemen en te verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed 
mogelijk benut, zodanig dat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt.  
 
De begeleiding betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een begeleidingsplan waarin MBO- en 
Hbo-opgeleide jeugdprofessionals en therapeuten hun kennis richten op het realiseren van een 
zo groot mogelijke verbetering.  

 
De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van het kind in het bijzonder op het 
aanleren van praktische vaardigheden op het gebied van: 

• zelfredzaamheid met betrekking tot de persoonlijke verzorging; 

• communicatieve vaardigheden; 
• het aanleren van vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend). 

 
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, onderwijs, 
verwijzer en andere direct betrokkenen.  
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door (ten minste) MBO jeugdprofessionals, die onder toezicht werken van HBO 
jeugdprofessionals en therapeuten. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 9 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A03 Behandeling Individueel Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, praktische 
handvatten mee krijgen voor het omgaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.  
 
Tijdens de behandeling worden nieuwe vaardigheden geleerd en worden gedragsproblemen 
behandeld. 
 
De verwachting van deze vorm van behandeling is dat het kind nieuw gerag aanleert of een 
verbetering hierin kan brengen en daarmee in staat is tot een gedragsverandering of een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De behandeling bestaat uit hulpverlening gericht op het inventariseren en oplossen van de 
problemen.  
 
De behandelaar leert en instrueert (zo nodig) het kind nieuwe gedrag strategieën. Diagnostiek en 
het betrekken van ouders, maken tevens deel uit van dit product  

 
De therapeut werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een gezamenlijk opgesteld 
plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met de jeugdige en de ouders 
geëvalueerd.  
 
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, verwijzer en 
andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).  
 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door therapeuten. Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed 
onderbouwde behandelmethoden. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A04 Behandeling Individueel Specialistisch Per uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking en 
met matige tot ernstige meervoudige vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen waarbij 
ook hun opvoeders, praktische handvatten mee krijgen hoe hiermee om te gaan  
 
Tijdens de behandeling worden nieuwe vaardigheden geleerd en worden gedragsproblemen 
behandeld. 
 
De verwachting van deze vorm van behandeling is dat het kind nieuw gedrag aanleert of een 
verbetering hierin kan brengen en daarmee in staat is tot een gedragsverandering of een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De behandeling bestaat uit hulpverlening gericht op het inventariseren en oplossen van de 
problemen.  
 
De therapeut leert het kind nieuwe gedrag strategieën. Diagnostiek en het betrekken van ouders, 
maken tevens deel uit van dit product  

 
De therapeut werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een gezamenlijk opgesteld 
plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met de jeugdige en de ouders 
geëvalueerd.  
 
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, verwijzer en 
andere direct betrokkenen (medewerkers groepsbegeleiding, peuterspeelzaalleidsters en 
leerkrachten).  
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een team van therapeuten. 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 9 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A14 Ambulante Behandeling Groep Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
lichte of matige vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, waarbij ook hun opvoeders, 
praktische handvatten mee krijgen hoe hiermee om te gaan  
 
Tijdens de behandeling worden nieuwe vaardigheden geleerd en worden gedragsproblemen 
behandeld. 
 
De verwachting van deze vorm van behandeling is dat het kind nieuw gedrag aanleert of een 
verbetering hierin kan brengen en daarmee in staat is tot een gedragsverandering of een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Behandeling op locatie van de jeugdhulpaanbieder, waarbij het kind gedurende een dagdeel of 
dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten, zonder dat opname en verblijf met 
overnachting nodig is.  
 
Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en aanleren van 
praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en te 
verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een 
zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt. De behandeling is 
programmatisch en doelmatig. 
 
De behandeling betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een behandelplan waarin therapeuten 
hun kennis richten op het realiseren van  een zo groot mogelijke verbetering. 

 
De behandeling is gericht op de ontwikkeling van het kind in het bijzonder op het 
aanleren van praktische vaardigheden op het gebied van: 

• zelfredzaamheid met betrekking tot de persoonlijke verzorging; 

• communicatieve vaardigheden; 
• het aanleren van vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend). 

 
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, verwijzer en 
andere direct betrokkenen.  
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door therapeuten. 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A16 Ambulante Behandeling Groep 
specialistisch 

Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met 
ernstige vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen waarbij ook hun opvoeders, 
praktische handvatten mee krijgen hoe hiermee om te gaan  
 
Tijdens de behandeling worden nieuwe vaardigheden geleerd en worden gedragsproblemen 
behandeld. 
 
De verwachting van deze vorm van behandeling is dat het kind nieuw gedrag aanleert of een 
verbetering hierin kan brengen en daarmee in staat is tot een gedragsverandering of een 
verandering in de mate van ontwikkeling. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Begeleiding op locatie van de jeugdhulpaanbieder waarbij het kind gedurende een dagdeel of 
dag (2 dagdelen) deelneemt aan groepsactiviteiten, zonder dat opname en verblijf met 
overnachting nodig is.  
 
Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en aanleren van 
praktische of sociaal emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en te 
verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een 
zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt. De behandeling is 
programmatisch en doelmatig. 
 
De behandeling betreft een volledig aanbod, gebaseerd op een behandelplan waarin een team 
van therapeuten hun kennis richten op het realiseren van een zo groot mogelijke verbetering. 

 
De behandeling is gericht op de ontwikkeling van het kind vooral op het aanleren van 
praktische vaardigheden op het gebied van: 

• zelfredzaamheid met betrekking tot de persoonlijke verzorging; 

• communicatieve vaardigheden; 
• het aanleren van vaardigheden voor schoolvoorbereiding (niet school vervangend). 

 
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, verwijzer en 
andere direct betrokkenen.  

Specifieke eisen  

Uitvoering door een team van therapeuten met specialistische kennis op de verschillende 
vakgebieden (zintuigelijk, motorisch, psychologisch en psychiatrisch). 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 9 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp


22 
 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 42A03 Vervoer personen (heen en terug) Dag 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen, die ook het product Begeleiding Groep of Behandeling Groep 
toegekend hebben gekregen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover noodzakelijk het vervoer van 
een jeugdige van de thuislocatie naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden en terug. Dit is 
alleen van toepassing als er sprake is van een medische noodzaak, beperkingen in de 
zelfredzaamheid of als groepsvervoer leidt tot overmatige prikkels, ongewenst gedrag of een 
insult, 
 
Uitvoeringsaspecten: 
Door het bieden van vervoer is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, 
ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie. 
 
 

Specifieke eisen  

Met betrekking tot de chauffeur: 
✓ Beheerst de Nederlandse taal; 
✓ Heeft aantoonbare kennis van het omgaan met kinderen (bijv. door het volgen van een 

cursus); 
✓ Is in bezit van een geldig chauffeursdiploma met EHBO; 

✓ Beschikt over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (maximaal drie maanden oud); 
✓ Zorgt voor warme overdracht van het verloop van de rit aan de jeugdhulpaanbieder of de 

ouders/ verzorgers; 
✓ Zorgt voor veiligheid, orde en rust in het voertuig. 
✓ Zorgt dat er in het voertuig niet gerookt wordt; 
 
Met betrekking tot het materieel: 

✓ Alle zitplaatsen van de voertuigen zijn voorzien van een veiligheidsgordel; 
✓ Indien nodig zorgt de aanbieder voor wettelijk vereiste  en toegestane 

kinderzitjes en zitverhogers; 
✓ Meegenomen personen en voorwerpen worden veilig vervoerd. 

 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor een zelfde periode 
toegekend als voor het product Begeleiding Groep of Behandeling Groep. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp


23 
 

 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 42A04 Vervoer personen (heen en terug inclusief 
rolstoel) 

Dag 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een rolstoel, die ook het product Begeleiding Groep of 
Behandeling Groep toegekend hebben gekregen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De voorzieningen op het gebied van jeugdhulp omvatten voor zover noodzakelijk het vervoer van 
een jeugdige van de thuislocatie naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden en terug. Dit is 
alleen van toepassing als er sprake is van een medische noodzaak, beperkingen in de 
zelfredzaamheid of als groepsvervoer leidt tot overmatige prikkels, ongewenst gedrag of een 
insult, 
 
Uitvoeringsaspecten: 
Door het bieden van vervoer is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, 
ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie. 
 

Specifieke eisen  

Met betrekking tot de chauffeur: 
✓ Beheerst de Nederlandse taal; 
✓ Heeft aantoonbare kennis van het omgaan met kinderen (bijv. door het volgen van een 

cursus); 
✓ Is in bezit van een geldig certificaat chauffeursdiploma met EHBO; 

✓ Beschikt over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (maximaal drie maanden oud); 
✓ Zorgt voor warme overdracht van het verloop van de rit aan de jeugdhulpaanbieder of de  

ouders/ verzorgers; 
✓ Zorgt voor veiligheid, orde en rust in het voertuig. 
✓ Zorgt dat er in het voertuig niet gerookt wordt; 

 
Met betrekking tot het materieel: 

✓ Alle zitplaatsen van de voertuigen zijn voorzien van een veiligheidsgordel; 
✓ Meegenomen personen en voorwerpen worden veilig vervoerd. 
✓ Het rolstoelvervoer wordt uitgevoerd conform de code Veilig Vervoer 

Rolstoelen, waarvan de laatste versie beschikbaar is via www.codevvr.nl, of de 
opvolger daarvan. 

 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor een zelfde periode 
toegekend als voor het product Begeleiding Groep of Behandeling Groep. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://www.codevvr.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp Uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tot 18 jaar (en hun gezin) met matige tot ernstige opgroei- en 
ontwikkelproblemen en vormen van grensoverschrijdend gedrag (zoals agressie, spijbelen, 
weglopen). 

 
De problematiek doet zich op verschillende  levensgebieden voor (gezin, school, vrienden, buurt, 
vrijetijdsbesteding) en is soms zo ernstig, dat op termijn een uithuisplaatsing voor het kind dreigt. 
Deze vorm van intensieve specialistische gezinsondersteuning heeft bij kinderen het doel de 
gedragsproblemen te verminderen met als doel  een dergelijke plaatsing te voorkomen. Het is 
hiervoor niet nodig dat een jongere zelf gemotiveerd is om zijn of haar gedrag te veranderen. 
 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Ambulante specialistische begeleiding heeft als hoofddoel het terugdringen van matige tot 
ernstige opgroei-, ontwikkel- en gedragsproblemen waarmee het kind is aangemeld. Hierbij 
worden tevens de opvoedvaardigheden van de ouders vergroot en wordt eraan bijgedragen  
dat het gezin en zijn omgeving in staat zijn eventuele toekomstige problemen zelfstandig het 
hoofd te bieden. Aan het begin van het traject wordt samen met de ouders, kind, school en 
verwijzer en andere belangrijke personen voor het gezin, een behandelplan opgesteld met 
duidelijke doelen en uitkomsten. 
 
In het behandeltraject kunnen verschillende behandelmodules ingezet worden. Een overzicht 
hiervan is opgenomen in bijlage 1. Dit is maatwerk en gaat altijd in overleg met het gezin en de 
jongere. Er is voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen in het gezin. 

 
De aanpak bestaat uit ambulante begeleiding in de thuissituatie. Het kind staat centraal, kind en 
gezin worden actief begeleidt door een Hbo-opgeleide jeugdprofessional. 
 
Kenmerkend is dat de begeleiding in de natuurlijke omgeving van het kind plaatsvindt en met de 
personen die het meest betekenen voor het  kind en het gezin.  

Specifieke eisen  

Uitvoering door jeugdprofessionals. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van de 
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional, werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden 
volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 6 maanden 
toegekend.  

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 45A56 Ambulante begeleiding intensief specialistisch 
(FACT) 

Uur 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tot 18 jaar (en hun gezin) met ernstig vormen van 
grensoverschrijdend gedrag en opgroei- en ontwikkelproblemen (zoals agressie, spijbelen, 
plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik en omgang met verkeerde vrienden, ernstige 
gezinsproblemen). 

 
De problematiek doet zich op meer levensgebieden voor (gezin, school, vrienden, buurt, vrije 
tijdsbesteding) en is vaak zo ernstig en complex, dat een uithuisplaatsing voor het kind dreigt. 
Deze vorm van intensieve specialistische gezinsondersteuning heeft als doel dat de kinderen in 
het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Het is niet nodig dat een 
jongere zelf gemotiveerd is om zijn of haar gedrag te veranderen. Er wordt altijd gestart met de 
ouders. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Ambulante begeleiding intensief specialistisch heeft als hoofddoel het terugdringen van ernstige 
gedragsproblemen  en zorgen dat het gezin en  omgeving in staat zijn eventuele toekomstige 
problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Het gedrag van de jongere staat centraal. De  
omgeving wordt ondersteund  in probleemoplossende en opvoedkundige vaardigheden. De 
competentie van het gezin als geheel wordt vergroot en er wordt gewerkt met de andere 
domeinen, school, justitie en andere betrokkenen. 
 
Therapeut en jeugdhulpprofessional stellen bij het begin van de behandeling samen met de 
ouders, jongere en verwijzer een behandelplan op met duidelijke doelen en meetbare 
uitkomsten.  
 
De aanpak bestaat uit een flexibele, intensieve en integrale behandeling van het gezin in de 
thuissituatie. Waar nodig worden in overleg behandeltherapieën en interventies ingezet, zodat 
de doelen worden behaald. Er is voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen in het 
gezin. In het FACT-team zijn alle therapeuten (waaronder een GZ-Psycholoog en een 
Kinderpsychiater) vertegenwoordigd die nodig zijn om het doel te behalen. 
 
Kenmerkend is dat de behandeling in de natuurlijke omgeving van het kind plaats vindt en met 
de personen die het meest betekenen voor het kind en het gezin.  

Specifieke eisen  

Uitvoering door jeugdprofessionals. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van 
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt, voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden 
volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 3 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 46B01 Spoedeisende Opvoedhulp Ambulant Traject 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen in een crisissituatie, waarbij de veiligheid van het kind of het 
gezin in het geding is. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, 
gezinsproblemen (alcohol, verslaving, ruzie) en/of psychische problemen. 
Ouders hebben geen grip meer op de situatie.. Huisregels worden continu overtreden en er 
ontstaan heftige conflicten. Soms leidend  tot onveilige situaties zoals mishandeling, huiselijk 
geweld, (seksueel) misbruik of problematisch (vlucht)gedrag van het kind.  

 
 Er moet in die gevallen direct (binnen 24 uur) worden gehandeld. Binnen deze regio zijn afspraken 
met GGZ-Centraal, Pactum, ’s Heeren Loo en Jeugdbescherming Gelderland om direct handelend 
op te treden. 

 
Er staat 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisteam klaar. In eerste instantie wordt ingezet op 
ambulante hulp, maar eventueel is er een verblijfsplek beschikbaar om het kind veilig te stellen. Er 
wordt direct gestart met de behandeling van kind en gezin.  

 
Ambulante Spoedhulp biedt gedurende vier weken proactieve, intensieve, activerende hulp bij een 
crisis in gezinnen met kinderen tot 18 jaar. De jeugdhulpprofessional ordent de problematiek, 
biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren, vergroot de 
probleemoplossings-vaardigheden van de gezinsleden en herstelt de gezinsregie. Samen met het 
gezin en verwijzer stelt de jeugdhulpprofessional vast of vervolghulp nodig is en bepaalt de 
doelstellingen voor deze vervolghulp. 

Specifieke eisen  

Ambulante Spoedhulp wordt begeleidt door specialistisch opgeleide jeugdhulpprofessionals. 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie 

waar de jeugdzorgwerker werkt, voldoet aan deze norm. Bij belangrijke beslissingen wordt 
altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden 
volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

De ondersteuning wordt voor maximaal 1 maand toegekend, de behandeling start direct, ook al is 
de verwijzing niet beschikbaar. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A15 Dagbehandeling voor kinderen vanaf 12 jaar Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met complexe gedragsproblemen in de leeftijd van 12 tot 18 
jaar. De jongeren die op de dagbehandeling worden geplaatst, zijn om uiteenlopende redenen 
(tijdelijk) niet in staat om deel te nemen aan regulier dagelijks onderwijs of te begeleiden naar een 
passende plek op de arbeidsmarkt. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Op de dagbehandeling werkt een team bestaande uit jeugdprofessionals en therapeuten 
(gedragswetenschappers) aan de hand van een op maat gemaakt behandelplan. Op basis van een 
gestructureerde analyse, indien nodig aangevuld met diagnostisch onderzoek, wordt bepaald wat 
de individuele onderwijs- en opvoedbehoeften zijn van het kind en wat de 
ondersteuningsbehoefte is van de ouders. 
 
De behandeldoelen worden samen met het netwerk van het kind opgesteld. In de behandeling 
wordt het netwerk actief betrokken, ingezet en ondersteund, zodat het kind optimale 
ondersteuning krijgt. 
 
De dagbehandeling werkt oplossingsgericht en is gericht op het verbeteren van de sociale 
vaardigheden van het kind.  Uiteraard worden het  sociale netwerk en de omgeving betrokken bij 
de behandeling. Naast de individuele behandeling is er aandacht voor algemene ontwikkeling van 
de jongeren, een gezonde seksuele ontwikkeling, weerbaarheid en emotieregulatie 
 
De dagbehandeling biedt, naast onderwijs, een veelzijdige leer- en werkomgeving op het gebied 
van horeca, onderhoud van terrein en gewassen en dierverzorging. De dagbehandeling is 
gevestigd  op het terrein van de jeugdhulpaanbieder in een prikkelarme omgeving. 

 

Specifieke eisen  

Uitvoering  door specialistisch opgeleide jeugdhulpprofessionals en therapeuten. Binnen de 
jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van  verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de 

jeugdhulpprofessionals werkt voldoet aan deze norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd 
een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden 
volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 3 maanden 
toegekend. 
 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 41A12 Dagbehandeling jongeren tot 12 jaar Dagdeel 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar, hun gezin en hun omgeving. De 
kinderen en gezinnen hebben complexe problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. 
De kinderen zijn om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet in staat om deel te nemen aan regulier 
dagelijks onderwijs, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. De kinderen zijn moeilijk te sturen in hun 
gedrag, zijn snel afgeleid en/of vinden de omgang met anderen lastig. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Op de dagbehandeling werkt een team bestaande uit jeugdprofessionals en therapeuten 
(gedragswetenschappers) met  een op maat gemaakt behandelplan. Op basis van een analyse, 
indien nodig aangevuld met diagnostisch onderzoek, wordt bepaald wat de individuele onderwijs- 
en opvoedbehoeften zijn van het kind en wat de ondersteuningsbehoefte is van ouders. 
 
De behandeldoelen worden samen met het netwerk van het kind opgesteld. In de behandeling 
wordt het netwerk actief betrokken, ingezet en ondersteund, zodat het kind een goede 
ondersteuning krijgt. 
 
De dagbehandeling werkt oplossingsgericht en is gericht op het verbeteren van de sociale 
vaardigheden van het kind. Naast de individuele behandeling is er aandacht voor de algemene 
ontwikkeling, weerbaarheid en emotieregulatie. Op de dagbehandeling is  een veilig pedagogisch 
behandelklimaat, waarbij individuele en groepsbehandeling ingezet worden. Een belangrijk aspect 
bij de behandeling in de groep is het leren van elkaar. De dagbehandeling biedt een veelzijdige 
leeromgeving . Eventueel kan er logopedie of fysiotherapie worden aangeboden op de locatie. 
 
De dagbehandeling bevindt zich op het terrein van de jeugdhulpaanbieder in een prikkelarme 
omgeving. 

Specifieke eisen  

Uitvoering door specialistisch opgeleide jeugdprofessionals en therapeuten. Binnen de jeugdzorg 
wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de 

jeugdhulpprofessionals werkt voldoet aan deze norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd 
een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden 
volgens de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. 
Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 3 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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6. Dyslexie 

 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 45A03 Diagnose Dyslexie EED los, zonder 
behandeling 

Traject 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. De basis 
van het leren lezen is de letter-klankkoppeling,  welke letter zie je en hoe moet die worden 
uitgesproken (klank). Op het moment dat de koppeling tussen letters en klanken wordt gemaakt, 
wordt er een soort weg aangelegd in de hersenen. Hoe vaker de informatie  herhaald wordt, hoe 
steviger en groter die weg wordt. Op deze manier leren kinderen steeds sneller letters, delen van 
woorden of uiteindelijk hele woorden in één keer herkennen.  
 
Het aanleggen van deze ‘snelwegen’ in de hersenen is wat bij kinderen met dyslexie problemen 
oplevert. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Om vast te stellen of het kind daadwerkelijk Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) heeft wordt 
eerst een onderzoek gedaan. 
 
Dat onderzoek is gebaseerd op een wetenschappelijk vastgestelde onderzoeksmethode.  
Op het moment dat het kind aan de criteria volgens het protocol Dyslexie Diagnostiek en 
Behandeling (PDD&B 2.0) heeft voldaan, wordt het dossier ter controle en goedkeuring voorgelegd 
aan het Regionaal Instituut voor Dyslexie.. Pas daarna kan worden gestart met de diagnose en de 
behandeling. 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering  door Dyslexie-deskundigen volgens het protocol PDD&B 2.0. 
 
De aanbieders van dyslexiebehandeling zijn ingeschreven bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde diagnostische 
instrumenten en behandelmethoden. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt voor de diagnose maximaal 6 maanden en 15 
uur toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Ambulant 50A03 Dyslexie EED Basis Traject 

Ambulant 50A05 Dyslexie EED Plus Traject 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

 De hulp is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. De basis 
van het leren lezen is de letter-klankkoppeling,  welke letter zie je en hoe moet die worden 
uitgesproken (klank). Op het moment dat de koppeling tussen letters en klanken wordt gemaakt, 
wordt er een soort weg aangelegd in de hersenen. Hoe vaker de informatie  herhaald wordt, hoe 
steviger en groter die weg wordt. Op deze manier leren kinderen steeds sneller letters, delen van 
woorden of uiteindelijk hele woorden in één keer herkennen.  
 
Het aanleggen van deze ‘snelwegen’ in de hersenen is wat bij kinderen met dyslexie problemen 
oplevert. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Behandeling  voor dyslexie vindt één keer per week (maximaal 50 minuten) plaats op een vast 
tijdstip bij een vaste behandelaar. 
 
Tijdens dit overleg krijgen ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en 
tips voor thuis. Ook de school wordt betrokken, zodat het kind het geleerde direct kan toepassen. 
 
In overleg met de behandelaar wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan staat een 
indicatie van het aantal behandelingen (basis of plus) dat waarschijnlijk nodig zal zijn. 
 
De continuïteit van de behandeling is belangrijk. De behandelaar heeft wekelijks contact met het 
kind (en de ouder) en stemt de begeleiding op zijn of haar tempo en niveau af. Het oefenen thuis 
met het een programma dat beschikbaar wordt gesteld en het huiswerk is erg belangrijk. Een zo 
goed mogelijk resultaat wordt behaald door minstens 5 keer per week 20 minuten te oefenen. De 
wekelijkse oefenstof wordt aangeboden met een oefenschema. De behandeling is altijd op maat 
van het kind. 
 

De behandeling vindt plaats op school of op de locatie van de behandelaar. 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een team van HBO-jeugdprofessionals en therapeuten (logopedisten, 
orthopedagogen en GZ-psychologen) met specialistische kennis op het gebied van Dyslexie.  
 
De aanbieders van dyslexiebehandeling zijn ingeschreven bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut 
Dyslexie. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde diagnostische 
instrumenten en behandelmethoden. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt de ondersteuning voor maximaal 24 maanden 
(inclusief de duur voor het uitvoeren van de diagnose) toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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7. Pleegzorg 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43B00 Pleegzorg, initieel (kortdurend) Maand 

Verblijf 43A64 Pleegzorg, initieel (kortdurend) Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of 
mogen verblijven en voor het eerst in een pleeggezin wonen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. 
Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, gaat het kind in 
pleegzorg. Soms gebeurt dat doordat ouders zelf hulp inroepen, soms omdat deze overleden zijn 
en soms doordat de Kinderrechter ingrijpt en het kind uit huis plaatst om een veilige omgeving 
voor het kind tot stand te brengen. 
 
Pleegzorg is de opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is 
vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing bij een pleegouder of in een gezinshuis 
wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind. 

Als een kind voor het eerst vanuit het eigen gezin in een pleeggezin wordt geplaatst, dan is dat een 
grote overgang. Dit vraagt om extra begeleiding, dit product voorziet daarin. 
 
Met de jeugdhulpaanbieder die het kind en de pleegouders begeleidt, is afgesproken dat deze 
begeleiding gedurende de eerste weken op een hoogfrequent en intensieve wijze gebeurt, zodat 
het kind zo goed mogelijk wordt ondersteund in het pleeggezin. De frequentie en intensiteit van 
de begeleiding bouwt langzaam af naar een niveau waarop dit in de reguliere pleegzorg gebeurt. 
 
Na de periode van initiële pleegzorg worden het kind en de pleegouders  ondersteund met behulp 
van de producten die in de volgende pagina’s zijn opgenomen. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van de jeugdhulpaanbieder zijn gelijk aan die vermeld onder 
Pleegzorg Regulier (zie productcode 44A07).  

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal Hbo-opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van  verantwoorde werktoedeling. De 
organisatie waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
 
De aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt initiële pleegzorg voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A03 Pleegzorg, regulier Maand 

Verblijf 44A07 Pleegzorg, regulier Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of 
mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Als er problemen zijn in een gezin, wordt er eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. 
Op het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, is pleegzorg de 
opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat 
een kind in het geval van een uithuisplaatsing,  bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt 
geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind. Pleeggezinnen worden 
gescreend en akkoord bevonden volgens landelijke richtlijnen. 

Het doel van pleegzorg is dat een kind zo normaal mogelijk kan opgroeien en zich positief kan 
blijven ontwikkelen in een stimulerende, veilige en stabiele (gezins)omgeving.  

Pleegzorg kan op vrijwillige basis of gedwongen worden ingezet : 

• Vrijwillig: ouders stemmen zelf in met jeugdhulp en pleegzorg omdat ze (tijdelijk) niet in 
staat zijn  hun kind op te voeden. In dat geval wordt pleegzorg aangevraagd door ouders 
in samenwerking met het basisteam; 

• Gedwongen: indien er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijregeling vraagt 
de instelling voor gezinsvoogdij de pleegzorgplaatsing aan. 

 
Taken en verantwoordelijkheden bij pleegzorg 

• Pleegouder 
- biedt de jeugdige een vervangende opvoedsituatie: een veilig verblijf, goede 

verzorging en opvoeding. Het 'zo gewoon mogelijk opgroeien' staat daarbij voorop. 

• Pleegzorgaanbieder 
- beoordeelt de kwaliteit van de pleegouder; 
- beoordeelt of een jeugdige in het betreffende pleeggezin geplaatst kan 

worden, de zogenaamde matching; 
- houdt bij de matching tussen jeugdige, ouders en pleeggezin rekening met factoren 

als perspectief en doel van de plaatsing, leeftijd, geslacht, gedrag en ontwikkeling 
van de jeugdige. 

- heeft bij de matching aandacht voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging 
van de jeugdige en/of diens ouders; 

- biedt professionele begeleiding aan zowel het pleegkind, de pleegouders 
als de ouders () 

• Ouders worden –zo veel mogelijk- in de gelegenheid gesteld hun ouderschapstaak 
in de toekomst weer (gedeeltelijk) op passende wijze uit te voeren. De begeleiding 
van ouders wordt vormgegeven in overleg met de verwijzer.  

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie 
waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
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Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  

 
Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt een periode toegekend tot het kind de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A03 Pleegzorg, netwerk Maand 

Verblijf 43A63 Pleegzorg, netwerk Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of 
mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Als er problemen zijn in een gezin, wordt  eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Op 
het moment dat anderen de zorg voor het kind overnemen van de ouders, is pleegzorg de 
opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat 
een kind in het geval van een uithuisplaatsing, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt 
geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind. Pleeggezinnen worden 
gescreend en akkoord bevonden volgens landelijke richtlijnen. 
 
Als een kind in zijn omgeving pleegouders vindt, noemen wij dat 'netwerkpleegzorg'. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om opa en oma, een tante, een buurvrouw of een vader en moeder van een vriendje. 
 
Plaatsing in het netwerk heeft de voorkeur boven een plaatsing  in een willekeurig pleeggezin, 
omdat de overgang voor het kind vaak minder groot is: 

• Het kind kan in de eigen omgeving blijven en kan daardoor bijvoorbeeld op de dezelfde school 

blijven en dezelfde vriendjes behouden. 

• Pleegouders staan open voor intensief contact met de ouders. Hierdoor zijn de contacten 

tussen de ouder en het kind frequenter en makkelijker te regelen. 

• Pleegouders kennen het pleegkind al langere tijd. 

• Het kind voelt zich vertrouwd bij pleegouders. 

• Het kind wordt opgevoed door pleegouders met een vergelijkbare culturele achtergrond als de 

ouders. 

• Een plaatsing in het netwerk is voor het kind en de ouders emotioneel beter te accepteren.  

Er zijn ook nadelen bij netwerkpleegzorg: 
➢ Netwerkpleegouders zullen door de bestaande band met de ouders minder snel de ouders 

vragen anders met het kind om te gaan of vragen minder vaak op bezoek te komen.  
➢ Voor grootouders is het niet altijd eenvoudig om hun kleinkinderen op te voeden. 

Gezondheidsproblemen en beperkte energie om dingen te ondernemen, maken het soms 
lastig om het opgroeiende kind bij te benen.  

 
De taken en verantwoordelijkheden van de jeugdhulpaanbieder zijn gelijk aan die vermeld onder 
Pleegzorg Regulier (zie productcode 44A07). 

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie 
waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
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− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  

 
Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt voor netwerk pleegzorg een periode van 12 
maanden toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders ziet www.isnv.nl 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44B00 Pleegzorg, tijdelijk Maand 

Verblijf  43A62 Pleegzorg, tijdelijk Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of 
mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Pleegzorg kan van tijdelijke aard zijn, in dergelijke gevallen worden deze productcodes toegepast. 
 
De verdere taken en verantwoordelijkheden van de pleegouders, ouders en jeugdhulpaanbieder 
zijn gelijk aan die van reguliere pleegzorg (zie productcode 44A07). 

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie 
waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt tijdelijke pleegzorg voor maximaal 6 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A09 Pleegzorg, deeltijd Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar, waarvan de ouders regelmatig of structureel 
moeten worden ontlast. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Bij deeltijdpleegzorg logeert een kind regelmatig (een paar) dagen in een pleeggezin.  
 
Eén van de varianten van deeltijdpleegzorg is weekendpleegzorg. Het gaat hierbij om één of 
meerdere weekenden per maand. Vaak heeft deeltijdpleegzorg een preventief karakter. Doordat 
de jongere regelmatig (een aantal) dagen in een pleeggezin logeert, worden de ouders ontlast. 
Soms krijgt een deeltijdplaatsing een vaste invulling. Er wordt dan een schema gemaakt en het is 
vooraf duidelijk wanneer het kind komt. Een andere variant van deeltijdpleegzorg is dat een kind 
in de schoolvakanties een aantal dagen  in een pleeggezin verblijft. 
 
Deeltijdpleegzorg is mogelijk in netwerkgezinnen (bekenden van het gezin of de jongere) en in 
andere pleeggezinnen die bekend zijn bij de jeugdhulpaanbieder. Het kind wordt ook daar door 
dezelfde jeugdhulpaanbieder begeleid, de pleeggezinnen ontvangen dezelfde ondersteuning en 
worden op dezelfde manier gescreend en akkoord bevonden als  reguliere pleegzorg (zie 
productcode 44A07).  

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van verantwoorde werktoedeling. De organisatie 
waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, wordt deeltijd pleegzorg voor maximaal 12 maanden 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 46B05 Pleegzorg, crisis Traject 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 0 en 18 jaar die door een crisis in het gezin tijdelijk niet 
bij hun ouders kunnen of mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Het kan gebeuren dat een situatie in een gezin dusdanig escaleert, dat een kind onmiddellijk uit 
huis moet om de veiligheid van kind en gezin te waarborgen. In die situaties wordt Pleegzorg, crisis 
ingezet, waarbij het kind wordt ondergebracht in een pleeggezin dat weet hoe met een crisis om 
te gaan. Het kind blijft enkele weken bij het pleeggezin. In deze periode wordt  
de problematiek geordend, structuur geboden en op veiligheid toegezien. Het netwerk wordt 
geactiveerd. De probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden worden vergroot en de 
gezinsregie hersteld. Samen met het gezin en verwijzer wordt vastgesteld of vervolghulp nodig is 
en worden eventueel de doelstellingen voor deze vervolghulp bepaald. 
 
Het kind, ouders en pleegouders wordt door een pleegzorgbegeleider ondersteund. En de 
pleeggezinnen worden op dezelfde manier gescreend en akkoord bevonden dan reguliere 
pleegzorg (zie productcode 44A07).  
 

Specifieke eisen  

Een pleegzorgbegeleider is minimaal HBO opgeleid en is SKJ geregistreerd. Bij belangrijke 
beslissingen wordt altijd een therapeut (gedragswetenschapper) betrokken. 
 
Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van de verantwoorde werktoedeling. De 
organisatie waar de jeugdzorgwerker werkt voldoet aan deze norm. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 
− Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders 
− Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 
− Protocol netwerkpleegzorg − Richtlijn pleegzorg (NJi - in ontwikkeling)  

 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer, word crisis pleegzorg voor maximaal 1 maand 
toegekend. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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8. Gezinshuis in de wijk 

 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A10 Verblijf in een wijkgezinshuis Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven en 
waarvoor pleegzorg niet een passende oplossing is. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Het gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp gevestigd in een woonwijk waarbij 
meerdere kinderen (minimaal 3 en maximaal 6) worden opgenomen in het gezin van de 
gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week verzorging, met een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele 
begeleiding. Een gezinshuis is vooral bedoeld voor kinderen die niet in hun eigen gezin of in een 
pleeggezin kunnen wonen. De zwaarte van dit jeugdhulpaanbod zit tussen een pleeggezin en 
verblijf op een leefgroep in. 
 
Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een 
goed pedagogisch klimaat.  
 
Het verblijf bevat de volgende onderdelen: 

1. Onderdak en verzorging, zoals een eigen slaapkamer, voeding, veiligheid en bijkomende 
kosten zoals zakgeld, kleedgeld en schoolkosten. Het betreft de basisvoorwaarden voor 
een 'gewoon' leven; 

2. Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding 
bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van 
sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische 
vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de 
problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch 
handelen gebaseerd op een begeleidingsplan. 

3. Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich 
te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten of tijdens bezoeken van de 
jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar 
de thuissituatie. 

4. Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen, dan 
wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 
− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 

therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A08 Verblijf in een wijkgezinshuis plus Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven en waarvoor 
pleegzorg niet een passende oplossing is. In verband met gedragsproblemen is behandeling 
noodzakelijk. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Het gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp gevestigd in een woonwijk waarbij 
meerdere kinderen (minimaal 3 en maximaal 6) worden opgenomen in het eigen gezin van de 
gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week verzorging, met een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele 
begeleiding. De zwaarte van dit jeugdhulpaanbod zit tussen een pleeggezin en verblijf op een 
leefgroep in. 
 
In het gezinshuis Plus kunnen kinderen geplaatst worden die meer begeleiding nodig hebben dan 
in een regulier gezinshuis. Gezinshuisouders/Kinderen worden daarbij ondersteund door 
pedagogisch medewerkers en zo nodig een behandelaar. Het verblijf bestaat uit verzorging, 
dagelijkse opvoeding /begeleiding/ behandeling van de jeugdige binnen een goed pedagogisch 
klimaat.  
 
Het verblijf bevat de volgende onderdelen: 

• Onderdak en verzorging, zoals een eigen slaapkamer, voeding, veiligheid en bijkomende 
kosten zoals zakgeld, kleedgeld en schoolkosten. Het betreft de basisvoorwaarden voor een 
'gewoon' leven; 

• Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij 
onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale 
vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het 
versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van het kind. 
Extra begeleiding wordt geboden door pedagogisch medewerkers/behandelaars bij onder 
meer agressieregulatie en grensoverschrijdend gedrag. 

• Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te 
nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten of tijdens bezoeken van de jeugdige 
thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de 
thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. 

• Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan 
wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 
− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 

therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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9. Overig 24-uurs verblijf 

 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A07 Verblijf in moeder/kind huis Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kwetsbare (aanstaande) jonge moeders tot 18 jaar, voor wie het 
ouderschap niet vanzelfsprekend is. Er is geen veilige opvoedsituatie. Er is onvoldoende 
compensatie vanuit bestaand netwerk. Er is sprake van veelal complexe 
persoonlijkheidsontwikkeling en -problemen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Het moeder/kindhuis is een kleinschalige woonvorm, met de mogelijkheid om tussen 4-7 moeders 
met hun kinderen te plaatsen. 
 
Na een observatieperiode wordt door de (aanstaande) moeder, samen met een  orthopedagoog, 
eventueel aangevuld met andere betrokken hulpverleners, een plan opgesteld. 
 
Dit plan heeft als  doel: leren zorgen voor mijn kindje. De opgenomen leerdoelen worden 
regelmatig doorgesproken en geëvalueerd/ bijgesteld. Het moeder/kindhuis biedt een veilige en 
rustige woonomgeving waar het kind een goede start mag krijgen in zijn/haar leven. Vanuit deze 
situatie is het herstellen of aangaan van gezonde hechting met moeder/opvoeders mogelijk. 
De leerdoelen en de begeleiding staan volledig in het teken van “Goed Genoeg Ouderschap. 
 
Een generatie doorbrekend proces, waarbij het kind de kans geboden wordt uit te groeien tot een 
stabiele persoonlijkheid. Na 1-2 jaar wordt op basis van bekende informatie een uitstroomprofiel 
vastgesteld en wordt er gezocht naar een passende vervolg stap, met passende ondersteuning.  
 
De moeders hebben allen een eigen ruimte en maken gebruik van diverse gemeenschappelijke 
ruimtes. De locatie is kindvriendelijk ingericht en heeft veel ruimte in en om het huis. Het betreft 
beschermd wonen met permanent toezicht. De gezinshuisouders wonen in hetzelfde pand. 
 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 

- Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 
therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 24 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A12 Jeugdzorg Plus Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Jeugdzorgplus is bestemd voor kinderen met zeer ernstige (gedrags)problemen, die bescherming 
nodig hebben tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve kinderen of 
om meisjes die problemen hebben met bijvoorbeeld loverboys.  

 

Welke hulp wordt geboden? 

De kinderen hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het is in het belang van 
de kinderen zelf dat zij een behandeling krijgen in geslotenheid. Dit voorkomt dat zij zich 
onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben. Of dat anderen belemmeren dat ze zorg krijgen. 

De jeugdige leert in een instelling voor jeugdzorgplus structuur aan te brengen in zijn/haar leven. 
Door het aanleren van sociale vaardigheden kan de jeugdige later weer functioneren in de 
samenleving. 

De behandeling moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn. Het (pleeg)gezin is betrokken bij 
de behandeling. De jeugdige gaat in de eerste fase van geslotenheid ook naar school in de 
instelling. Veel instellingen voor Jeugdzorgplus hebben op hun eigen terrein een school. Bij andere 
instellingen gaan de kinderen met speciaal vervoer naar een school in de buurt. 

Als de jeugdige zich in de instelling voor Jeugdzorg Plus goed ontwikkelt, krijgt het geleidelijk meer 
vrijheden. Want het is de bedoeling dat kinderen uit de Jeugdzorg Plus weer terug gaan naar het 
(pleeg)gezin. Of door gaan naar vervolgzorg, begeleid wonen of naar een zelfstandige woonruimte. 

De kinderen worden begeleid/behandeld door een multidisciplinair team van therapeuten 
(academisch geschoold en ervaren). 

Voor opname in een instelling voor Jeugdzorgplus is meestal een machtiging nodig van de 
kinderrechter.  

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 

- Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 
een team van therapeuten.  

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer (rechter), zo kort als het nodig is. 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van telkens 3 maanden; 
• Bij verblijf van kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van telkens 3 maanden, tot afschaling, daarna tot de datum 
waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A35 Beschermd begeleid wonen 18- Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen vanaf 14 jaar met psychiatrische en of ernstige psychosociale 
problemen bij wonen, leven en werken. De kinderen hebben het vermogen om in de toekomst 
meer zelfstandig te gaan wonen en werken. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Beschermd begeleid wonen voor kinderen is een vorm van wonen met (specialistische) 
begeleiding en ondersteuning in een groep of als dat niet lukt, op een eenpersoons beschermd 
wonen plek. 
 
Na een periode van gewenning, waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van vertrouwen en het 
aangaan van een samenwerkingsrelatie, wordt gewerkt aan het motiveren en stimuleren van het  
kind en het vergroten van diens competenties om gericht toe te werken naar een passende 
huisvesting, waarin het kind zo zelfredzaam en zelfstandig als mogelijk kan functioneren. De 
individuele en groepsbegeleiding richten zich op diverse levensgebieden: (geestelijke en fysieke) 
gezondheid, verslaving, werk, school of dagbesteding, maatschappelijke participatie, sociaal 
netwerk, huiselijke relaties, dagelijks functioneren, financiën, huisvesting en justitie.  
 
Samen met het kind (en eventueel diens ouders) wordt een persoonlijk plan opgesteld. Hierin zijn 
de hulpvragen, wensen en behoeften omgezet in doelen. Samen met het kind en het netwerk 
wordt bekeken wat nodig is om deze doelen te realiseren. Op vaste momenten wordt de 
voortgang besproken en zo nodig het plan aangepast. 
 
In de laatste fase van het verblijf wordt toegewerkt naar zelfstandig wonen met ambulante 
begeleiding of naar beschermd wonen voor volwassenen. Ook terugkeer naar huis met ambulante 
begeleiding is een optie. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 

- Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Uitvoering wordt verricht door een team bestaande MBO/HBO opgeleide 
jeugdprofessionals bijgestaan door therapeuten (gedragswetenschapper / orthopedagoog 
(WO)). 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• tot de datum waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A36 Mentorhuis Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Sommige kinderen beginnen vroeger dan de meeste jongeren met zelfstandig leren wonen. Soms 
omdat de situatie thuis te complex of beladen is om op een goede manier naar zelfstandigheid te 
kunnen toegroeien. Soms ook omdat ze langere tijd in een residentiële groep hebben gewoond en 
een vervolgstap nodig is. Deze kinderen zijn meestal 15 jaar of ouder en passen niet meer goed in 
een pleeggezin of gezinshuis. De behoefte om zaken zelf op te lossen is groot. En tegelijkertijd 
begrijpen deze kinderen en de mensen uit hun netwerk: er valt nog veel te leren. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

In een Mentorhuis wonen twee tot maximaal drie kinderen, in de leeftijd vanaf 15 jaar. Zij wonen 
‘op kamers’ bij een mentor die de kinderen in zijn of haar eigenhuis begeleiding aanbiedt of in een 
huis daarnaast. De mentor coacht en begeleidt de kinderen in het dagelijkse leven en in het 
zelfstandig leren wonen in een 24-uurssituatie, zeven dagen per week. Het gaat hierbij om 
ondersteuning bij het vinden en houden van schoolritme, de invulling van vrije tijd en bij alle 
praktische en emotionele vragen waarmee een kind geconfronteerd kan worden. De 
begeleiding beweegt mee met de behoefte, de competenties en de ontwikkeling van het kind. 
 
Kinderen die naar een Mentorhuis gaan, hebben meestal een complexe voorgeschiedenis. Eigen 
problematiek en problemen in hun gezin hebben ervoor gezorgd dat thuis zelfstandig worden niet 
mogelijk is gebleken.  Enerzijds krijgt een kind de ruimte voor zijn pad naar zelfstandigheid. 
Anderzijds is er sprake van 7x24 uur back-up. De mentor is immers dicht in de buurt. Hij of zij is 
betrokken bij het dagelijks doen en laten, zal gevraagd en ongevraagd adviseren, ondersteunen en 
waar nodig sturen. Ze komen elkaar op veel momenten en veel terreinen in het dagelijks leven 
tegen en werken samen toe naar hetzelfde doel: zelfstandig wonen voor het kind. 
 
De mentor helpt de kinderen bij vele praktische vraagstukken, maar zorgt ook voor emotionele 
ondersteuning op terreinen waar dat nodig is: bij de zoektocht naar een eigen identiteit; bij de 
relatie met ouders en andere belangrijke mensen; bij de verwerking van zaken die zijn misgelopen; 
bij het opbouwen van meer zelfkennis en zelfzekerheid. 
 
De mentor zal er altijd op inzetten goed samen te werken met ouders en andere belangrijke 
mensen in het netwerk van de kinderen. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten 
en uitgangspunten: 

- Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

- Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 
therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A27 Gezinshuis op locatie jeugdhulpaanbieder Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven en 
waarvoor pleegzorg of verblijf in een Wijkgezinshuis geen passende oplossing is. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Het gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp gevestigd op de locatie van de 
jeugdhulpaanbieder, waarbij minimaal 3 en maximaal 6  kinderen  worden opgenomen. In het 
gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
verzorging, met een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele begeleiding. Een gezinshuis 
is vooral bedoeld voor kinderen die niet in hun eigen gezin of in een pleeggezin kunnen wonen. De 
zwaarte van dit jeugdhulpaanbod zit tussen een pleeggezin en verblijf op een leefgroep in. In het 
gezinshuis kunnen ook kinderen geplaatst worden die meer begeleiding nodig hebben dan in een 
regulier gezinshuis.  
 
Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding, begeleiding en behandeling van de 
jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen: 

• Onderdak en verzorging, zoals een eigen slaapkamer, voeding, veiligheid en bijkomende 
kosten zoals zakgeld, kleedgeld en schoolkosten. Kortom de basisvoorwaarden voor een 
'gewoon' leven; 

• Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij 
onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale 
vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het 
versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van het kind. 
Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het 
geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken. 

• Extra begeleiding wordt geboden door pedagogisch medewerkers/behandelaars bij onder 
meer agressieregulatie en grensoverschrijdend gedrag. 

• Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te 
nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten of tijdens bezoeken van de jeugdige 
thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de 
thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. 

• Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen dan wel 
gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 
− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 

therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A43 Wonen met enige behandeling en begeleiding (oude ZZP 
LVB 1) 

Etmaal 

Verblijf 43A44 Wonen met behandeling en begeleiding (oude ZZP LVB 2) Etmaal 

Verblijf 43A45 Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine 
groep (oude ZZP LVB 3) 

Etmaal 

Verblijf 43A46 Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 
(oude ZZP LVB 4) 

Etmaal 

Verblijf 43A47 Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en 
begeleiding (oude ZZP LVB 5) 

Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking en vormen 
van gedrags- en ontwikkelingsproblemen of combinaties hiervan en die daardoor niet bij hun 
ouders kunnen of mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De zorg voor kinderen met een beperking is intensief en vraagt veel van ouders, broertjes en 
zusjes. Soms kan een jeugdige daarom niet langer thuis blijven. Het is dan belangrijk om voor hem 
of haar een goede en veilige plek te vinden waar de jeugdige kan verblijven zolang als nodig is. 
Tijdens het verblijf wordt ingezet op het zo zelfredzaam mogelijk (binnen de grenzen van de 
beperking) functioneren van de jeugdige.  
 
Het product kent verschillende varianten of deelproducten. Deze zijn afhankelijk van de grondslag 
(verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of psychische beperking), de zwaarte van de 
zorgvraag, of er al dan niet behandeling wordt geboden en of er al dan niet dagbesteding wordt 
geboden. Voor het onderscheid tussen de producten wordt de indeling in zorgzwaartepakketten 
toegepast en de inhoudelijke beschrijving hiervan door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
 
Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding,  begeleiding en behandeling van de 
jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat.  
 
Het verblijf bevat de volgende onderdelen: 

1. Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Kortom de 
basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven. 

2. Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding 
bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van 
sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische 
vaardigheden het versterken van de autonomie. 

3. De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele 
jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een 
begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren 
van individuele gesprekken. Extra begeleiding en behandeling wordt geboden door 
behandelaars bij onder meer agressieregulatie. 

4. Er wordt zoveel als mogelijk samen met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de 
thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. 

5. Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen 
dan wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling. 
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6. De duur van het verblijf varieert, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die 
samen met jeugdige/(pleeg)ouders/voogd en in afstemming met casusregisseur van de 
Lokale teams zijn opgesteld. 

Voor het verblijf worden de volgende producten onderscheiden: 
2.1 Wonen met enige behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 1) 
2.2 Wonen met behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 2) 
2.3 Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (oude ZZP LVG 3) 
2.4 Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 4) 
2.5 Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (oude ZZP LVG 5) 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 
− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door 

team van therapeuten. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 54010 Verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) Etmaal 

Verblijf 54011 Verblijf C (Matige verzorgingsgraad) Etmaal 

Verblijf 54012 Verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) Etmaal 

Verblijf 54013 Verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) Etmaal 

Verblijf 54014 Verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) Etmaal 

Verblijf 54015 Verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen met ernstige problemen van psychische aard, waardoor een 
opname noodzakelijk is en die daardoor (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van een, in de diagnose naar voren gekomen, 
erkende stoornis. Door de ernst van de beperkingen is de jeugdige aangewezen op een intensieve 
vorm van begeleiding en een aangepast leefklimaat.  
 
De ondersteuning is gericht op maatschappelijk herstel en op het verminderen of voorkomen van 
verergering van gedragsproblemen, waardoor een blijvende verbetering in het functioneren wordt 
gerealiseerd. Op deze wijze draagt het verblijf bij aan het oplossen van de ontstane problemen in 
de eigen omgeving van de jeugdige zodat een terugkeer naar huis of de eigen, directe omgeving 
mogelijk is.  
 
De behandeling richt zich tevens op het functioneren binnen levensdomeinen, zoals onderwijs, 
wonen, het gezin, sociale relaties en vrije tijdbesteding. Bij het bieden van de ondersteuning wordt 
door Opdrachtnemer samengewerkt met alle relevante aanbieders binnen het brede domein 
rondom de jeugdige en het gezin.  
 
In deze producten zijn alleen de kosten van het verblijf en de begeleiding opgenomen. De kosten 
voor behandeling worden via een ander product berekend. 
 
Voor het onderscheid van de deelproducten wordt de indeling in zorgzwaartepakketten toegepast 
en de inhoudelijke beschrijving hiervan door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
 
Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding/ behandeling van de jeugdige 
binnen een goed pedagogisch klimaat.  
 
Het verblijf bevat de volgende onderdelen: 

1. Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid, de 
basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven. 

2. Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding 
bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van 
sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische 
vaardigheden en het versterken van de autonomie. 

3. De begeleiding en de behandeling zijn  afgestemd op de problematiek van de individuele 
jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- 
of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele 
gesprekken. Extra begeleiding en behandeling wordt geboden door behandelaars bij onder 
meer agressieregulatie. 

4. Er wordt zoveel als mogelijk samen met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de 
thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. 
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5. Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen of 
gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling. 

6. De duur van het verblijf varieert afhankelijk van het perspectief en de doelen  die samen 
met jeugdige/(pleeg)ouders/voogd en in afstemming met de casusregisseur basisteam zijn 
opgesteld. 

Op basis van de ondersteuningsvraag van de jeugdige worden de volgende zeven deelprestaties 
van verblijf onderkend: 
 
Verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen en zelfregie. Hierbij zijn 
stimulatie en toezicht noodzakelijk. Het betreft een overwegend open setting die licht 
beschermend is en waar het grootste deel van de kinderen met toestemming de setting mag 
verlaten. Voor een deel van de kinderen geldt dat vrijheid beperkende maatregelen zijn opgelegd. 
Het merendeel van de kinderen gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen 
(weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de 
verblijfsfaciliteiten. 
 
Verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bevorderen van het zelf oplossend vermogen en zelfregie. Hierbij zijn 
stimulatie en toezicht noodzakelijk. Het betreft een overwegend open setting die matig 
beschermend is, waar het grootste deel van de kinderen met toestemming de setting mag 
verlaten. Voor een deel van de kinderen geldt dat er vrijheid beperkende maatregelen zijn 
opgelegd. Het merendeel van de kinderen verblijft zowel doordeweeks als in het weekend in de 
kliniek. 
 
Verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bieden van structuur. Als gevolg van de wisselende zelfredzaamheid is 
begeleiding en structureel toezicht noodzakelijk. Personeel is direct beschikbaar. Het merendeel 
van de kinderen verblijft doordeweeks en in het weekend in de kliniek. Vrijheid beperkende 
maatregelen zijn op een groot gedeelte van de kinderen van toepassing. Kinderen verblijven 
voornamelijk in een besloten setting met gemiddeld intensieve bescherming, waarbij het grootste 
deel van de kinderen de setting niet zonder toestemming mag verlaten. 
 
Verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bieden van structuur. Als gevolg van de wisselende zelfredzaamheid is 
permanente begeleiding en permanent (opvoedkundig) toezicht noodzakelijk. Personeel is direct 
beschikbaar en opschaling is mogelijk. Kinderen verblijven doordeweeks en in het weekend in de 
kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de kinderen van 
toepassing. Kinderen verblijven veelal in een gesloten setting met matig intensieve bescherming, 
waarbij het grootste deel van de kinderen de setting niet zonder toestemming mag verlaten. 
 
Verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bieden van structuur. Als gevolg van de wisselende zelfredzaamheid is 
permanente begeleiding en permanent (opvoedkundig) toezicht noodzakelijk. Personeel is 
permanent beschikbaar en opschaling is mogelijk. Kinderen verblijven doordeweeks en in het 
weekend in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de 
kinderen van toepassing. Kinderen verblijven voor een belangrijk deel in een gesloten setting, 
beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel van de kinderen zich niet aan het toezicht 
kan onttrekken. 
 
Verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 
De nadruk ligt op het bieden van structuur. Als gevolg van forse beperkingen in de 
zelfredzaamheid is er volledige overname van zorg en permanent toezicht noodzakelijk. In het 
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algemeen is sprake van intensieve begeleiding met continu (opvoedkundig) toezicht. Personeel is 
permanent beschikbaar met dubbele bezetting. Kinderen verblijven doordeweeks en in het 
weekend in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de 
kinderen van toepassing. Het betreft een gesloten setting, zwaarbeveiligd, waarbij het grootste 
deel van de kinderen de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de kinderen zich 
niet aan het toezicht kan onttrekken. 

Specifieke eisen  

Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 
− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
− Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit therapeuten 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A28 Kamertrainingscentrum Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen tussen 16 en 18 jaar die begeleid en voorbereid worden op 
zelfstandig wonen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Bij het verblijf in het Kamertrainingscentrum krijgen kinderen van 16 tot 18 jaar individuele 
begeleiding bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.  
 
Een jongere kan een eigen woning/kamer huren en daar begeleiding ontvangen of op een locatie 
van de jeugdzorginstelling wonen (en hiervoor huur betalen). Indien het een woning van de 
instelling is, dan deelt de jongere deze woning vaak met 3 tot 5 andere kinderen. Alle kinderen 
hebben een eigen kamer en leren een eigen huishouding te voeren. De ambulante begeleider is 24 
uur per dag bereikbaar voor de kind. 
 
Samen met een vaste jeugdprofessional maakt de jeugdige een plan met concrete doelen. De 
doelen sluiten aan bij wat de jeugdige nodig heeft. Het zijn ook doelen die de jeugdige zelf als 
belangrijk ervaart zoals het opbouwen van een sociaal netwerk, opleiding en werk. Omdat de 
jeugdige overdag naar school gaat of werkt, zullen  de training en de begeleiding voornamelijk na 
school- en werktijd plaatsvinden. 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een jeugdprofessional. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van  
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een gedragswetenschapper (SKJ of BIG 
geregistreerd) betrokken. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 

− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Tot de datum waarop het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A29 Leefgroep/Fasehuis/Leerhuis  Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen van 12 tot 18 jaar die door problemen thuis of in de 
leefomgeving niet bij hun ouders kunnen of mogen wonen en opgroeien. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

In een Leefgroep, Leerhuis of Fasehuis worden kinderen begeleid, afhankelijk van de situatie en de 
doelen, naar zelfstandigheid (Fasehuis) of naar terugkeer naar huis (Leerhuis).  
 
Er wonen vier tot tien kinderen in een Leerhuis of Fasehuis. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep 
doen op de begeleiding door jeugdprofessionals. In een leerhuis of Fasehuis heerst rust, is 
structuur en zijn de regels duidelijk. 
 
Overdag gaan de kinderen naar school, werk of naar een andere zinvolle dagbesteding. De 
begeleiding in het Fasehuis is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en 
verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen 
runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen 
doen in de samenleving. 
 
Ook in een Leerhuis wordt individueel gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling, competentie en 
vaardigheden. Daarnaast worden groepsaspecten ingezet bij een leerhuis. De jongeren leren van 
elkaar, hierdoor worden de sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, emotie-
regulatievaardigheden en identiteitsontwikkeling vergroot. Er is aandacht voor seksuele 
ontwikkeling, weerbaarheid, sociale vaardigheden en emotieregulatie. Indien nodig kunnen er 
diagnostiek en individuele therapieën ingezet worden. 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een jeugdprofessional. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van  
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een gedragswetenschapper betrokken. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 

− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A37 Leefgroep 12-16 jaar  Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen van 12 tot 16 jaar die niet in een pleeggezin of gezinshuis 
kunnen wonen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

In een kleinschalige woongroep worden kinderen begeleid, waarbij de ontwikkeling is 
gestagneerd. Er is sprake van een onveilige opvoedsituatie, emotionele verwaarlozing en vaak een 
ernstige sociale problematiek.  
 
Er wonen maximaal 6 kinderen in een woongroep, waar een opvang plaats vindt met veel rust, 
regelmaat, structuur, aandacht en verzorging. Omdat de ontwikkeling is gestagneerd is er meer 
nodig dan gewoon opvoeden. De jeugdhulpprofessionals richten zich op bewust en specifiek 
handelen, er is een basishouding van kansen bieden en grenzen stellen. Kinderen leren weer in 
zichzelf geloven. 
 
Overdag gaan de kinderen naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding in 
de woongroep is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het 
ontwikkelen van praktische vaardigheden en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om weer zo 
zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. 
 
Er is aandacht voor seksuele ontwikkeling, weerbaarheid, sociale vaardigheden en 
emotieregulatie. Indien nodig kunnen er diagnostiek en individuele therapieën ingezet worden. 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een jeugdprofessional. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van de 
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een gedragswetenschapper  
betrokken. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 

− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin 12 maanden met 

de mogelijkheid tot verlenging met 12 maanden tot het moment waarop een passende 
woonvoorziening is gevonden. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A30 Behandelgroep Opvoedhulp Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven, 
maar in een kleinschalige woonomgeving behandeld worden voor opvoed- en gedragsproblemen. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Dit betreft 24-uurs verblijf in een behandelgroep (met minimaal 3 en maximaal 6 kinderen) 
gesitueerd op een terrein van de aanbieder. Op het terrein bevinden zich naast behandelgroepen 
een school en diverse mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Er zijn mogelijkheden voor de inzet 
van therapie op het terrein. Er is een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid.  
 
Er kan sprake zijn van een open setting. Het terrein van de aanbieder is dusdanig gesitueerd dat er 
voldoende mogelijkheden voor kinderen zijn om in de omgeving te oefenen met diverse 
vaardigheden. Het behandelteam besteedt aandacht aan: gezonde seksuele ontwikkeling, sociale 
vaardigheden, weerbaarheid en emotieregulatie. Binnen de behandelgroep wordt een veilig 
basisklimaat geboden en wordt gewerkt aan specifieke orthopedagogische en 
gedragstherapeutische problemen.  
 
24-uurs begeleiding /specifieke opvoeding door pedagogisch medewerkers binnen een open 
behandelklimaat, waarin zowel leermomenten voor de groep als voor het individu zijn ingepland.  
 
Indien noodzakelijk wordt het behandelteam uitgebreid met gedragswetenschappers en andere 
therapeuten.  

Specifieke eisen  

Uitvoering door een jeugdprofessional. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van 
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een gedragswetenschapper  
betrokken. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 

− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A31 Drie milieu op terrein Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven, 
maar in een kleinschalige woonomgeving behandeld worden voor ernstige opvoed- en 
gedragsproblemen. 

Welke hulp wordt geboden? 

Dit betreft 24-uurs verblijf in een behandelgroep (met minimaal 3 en maximaal 6 kinderen) 
gesitueerd op een terrein van de aanbieder. Op het terrein bevinden zich naast behandelgroepen 
een school en diverse mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Er zijn mogelijkheden voor de inzet 
van therapie op het terrein. Er is een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid 
binnen de drie leefsferen (wonen, onderwijs en vrije tijd). Eigen aan de drie milieu behandeling is 
de beschikbaarheid van intern onderwijs. Maar in de loop van de behandeling kan, bij herstel van 
de ontwikkeling, overgegaan worden naar regulier onderwijs.  
 
Er kan sprake zijn van een open setting of een besloten setting (daar waar een zwaardere 
behandeling noodzakelijk is). Het terrein van de aanbieder is dusdanig gesitueerd dat er voldoende 
mogelijkheden voor kinderen zijn om in de omgeving te oefenen met diverse vaardigheden. Het 
terrein biedt veiligheid en afscherming, doordat het ruim opgezet en gekaderd is. Op sommige 
terreinen is er op bepaalde tijden beveiliging aanwezig om er op toe te zien dat er geen externe 
invloeden zijn die de rust en veiligheid verstoren. 
 
Binnen de behandelgroep wordt een veilig basisklimaat geboden. Er is een hoofdbehandelaar 
verbonden aan het kind en onder zijn toezicht worden specifieke orthopedagogische en 
gedragstherapeutische behandelmethoden ingezet. Kinderen worden 24 uur per dag begeleid/ 
opvoeding door pedagogisch medewerkers binnen een open behandelklimaat, waarin zowel 
leermomenten voor de groep als voor het individu zijn ingepland.  
 
Een op maat ingevuld dagprogramma van 9.00-15.00 uur, begeleid door leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers, - buitenschoolse activiteiten, begeleid door pedagogisch medewerkers 
en activiteitenbegeleider, in samenwerking met de gemeente (clubs, bijbaantjes etc.) 
 
Indien noodzakelijk wordt het behandelteam uitgebreid met gedragswetenschappers en andere 
therapeuten. Ook kan expertise worden toegevoegd vanuit de GGZ (psychiater) en de 
verslavingszorg. Er is achterwacht van daartoe gekwalificeerde medewerkers. 
 
Na behandeling stroomt het kind uit naar het gezin of naar een vervolgplek (bijvoorbeeld fasehuis, 
of gezinshuis). 
 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een jeugdprofessional. Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met de norm van 
verantwoorde werktoedeling. De organisatie waar de jeugdprofessional werkt voldoet aan deze 
norm. Bij belangrijke beslissingen wordt altijd een gedragswetenschapper  
betrokken. 
 
Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande eisen: 

− Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de ‘richtlijn uithuisplaatsing’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

− Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
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Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer: 
• Bij verblijf van kinderen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 12 maanden, met 

de mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden; 
• Bij verblijf van Kinderen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, tot de datum 

waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 54017 GGZ Crisis Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

De hulp is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar met een vermoeden van ernstige 
psychische stoornissen waarbij sprake is van ernstig disfunctioneren in het gezin; in 
school/scholing/werk en in de relatie met leeftijdgenoten. De problematiek is vaak zodanig dat er 
binnen 24 uur gehandeld moet worden.  

 

Welke hulp wordt geboden? 

1. Verlenen van acute psychiatrische zorg (zowel ambulant als met verblijf) in crisissituaties. 
Daarbij kan de situatie bestaan uit acute psychiatrische problemen, die direct behandeld 
moeten worden, maar het kan ook een situatie zijn waarbij de lijdensdruk zo groot is dat er 
gevaar ontstaat voor het kind, anderen of zijn omgeving waardoor direct handelen 
noodzakelijk is;  

2. Stabiliseren van niveau van functioneren van het kind zodat afschalen van zorg hetzij naar 
andere behandelprogramma’s hetzij naar ketenpartners in jeugdzorg weer mogelijk is; 

3. Consultatie bieden aan ketenpartners bij problemen van kinderen behorend bij deze 
doelgroep die bij hen in zorg zijn. Zo nodig directe opschaling van zorg; 

4. Zorg mijdende kinderen en ouders waarbij er sprake is van ernstige psychiatrische problemen 
of vermoedens daarvan en psychiatrische behandeling in de SGGZ geïndiceerd is, zorg bieden. 

 
In het eerste contact tussen verwijzer en de voorwacht van de crisisdienst (crisisinterventor) is er 
overleg over de problematiek. Er wordt een inschatting gemaakt welke hulp nodig is. Dit kan 
telefonische consultatie zijn of een face to face contact. Er wordt dan afgesproken waar het kind 
met ouders wordt gezien. Als dit nodig is kan de zorg uitgebreid worden naar een klinische 
opname in de kliniek van GGZ Centraal Fornhese in Almere. GGZ Centraal voert de crisisdienst voor 
kinderen uit in deze gemeenten 
 
De crisisbehandelaars zijn ervaren. Zij kunnen altijd direct een kinder- en jeugdpsychiater 
consulteren en/of gezamenlijk het crisiscontact doen. 
 
Na het crisiscontact volgt er een multidisciplinair overleg tussen de betrokken behandelaars en de 
hoofdbehandelaar (kinder- en jeugdpsychiater) van het behandelprogramma.  
De bevindingen van het crisiscontact of intakegesprek worden getoetst. Er wordt een voorstel 
voor een behandelingsplan gemaakt. Dit voorstel wordt in een adviesgesprek met kind en 
ouders/verzorgers besproken. Wanneer er overeenstemming is met ouders en/of de wettelijk 
vertegenwoordigers wordt het behandelingsplan vastgesteld en de verdere behandeling gestart.  
 
Wanneer vanuit de evaluaties en/of de gesprekken met kind en ouders of de wettelijke verzorgers 
blijkt dat er geen hulpvraag meer is die passend is binnen het behandelprogramma spoedeisende 
en complexe kinder- en jeugdpsychiatrie, zal de zorg afgesloten worden en overgedragen worden 
aan een jeugdhulpaanbieder die de behandeling/begeleiding overneemt. Hierbij wordt gezorgd 
voor een effectieve en warme overdracht. 

Specifieke eisen  

Uitvoering door een team van therapeuten. 
Er wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve en goed onderbouwde behandelmethoden. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer geldt een behandelduur van maximaal 1 maand. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A11 Kort verblijf/logeren met begeleiding 
(zorgboerderij of vakantiewoning) 

Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Logeren is gericht op het ontlasten van (pleeg)ouders of anderen die een kind als gezinslid 
verzorgen en opvoeden. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Een kort verblijf bij een jeugdzorgboerderij of vakantiewoning biedt structuur en opvang om de 
thuissituatie te ontlasten. Het is geschikt voor kinderen die geen intensieve behandelsetting nodig 
hebben. Ook past dit voor kinderen die juist wat afstand tot de omgeving/wijk nodig hebben, 
bijvoorbeeld vanwege veiligheid. 

Met logeren wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen (per week) geboden aan kinderen 
tijdens bijvoorbeeld een weekend of vakantie. Kinderen verblijven in  een zorgboerderij, een 
vakantiewoning of een andere woon unit. Het kind verblijft tijdelijk in een andere, veilige 
omgeving, waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden worden. Bij logeren wordt er geen 
hulpverlening of behandeling aangeboden. Voor kinderen kan het verblijf in een andere omgeving 
bijdragen aan hun ontwikkeling. Tevens kunnen er tijdens het logeren vrijetijdsactiviteiten worden 
ondernomen.  

Jongeren kunnen gewoon naar school of werk blijven gaan terwijl zij op de locatie wonen. Soms 
wordt het verblijf op de locatie ook gecombineerd met de dagbehandeling op de boerderij. Het 
hulpaanbod varieert van opvang in de weekenden en vakanties tot crisisopvang en verblijf voor 
bepaalde tijd. 

 

Specifieke eisen  

• Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

• Uitvoering  door (ten minste) MBO jeugdprofessionals, die onder toezicht werken van 

jeugdprofessionals bijgestaan door therapeuten; 

• Er is sprake van een veilige, rustige en kindvriendelijke omgeving met andere kinderen; 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer geldt een maximale duur van 12 maanden. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A09 Kort verblijf/logeren in gastgezin Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Logeren is gericht op het ontlasten  van (pleeg)ouders of anderen die een jeugdige als gezinslid 
verzorgen en opvoeden. 

 

Welke hulp wordt geboden? 

Met logeren wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen (per week) geboden aan kinderen 
tijdens bijvoorbeeld een weekend of vakantie. Kinderen verblijven in een gastgezin. Logeren is 
gericht op de ontlasting van (pleeg)ouders of anderen die een kind als gezinslid verzorgen en 
opvoeden. Het kind verblijft tijdelijk in een andere, veilige omgeving, waar toezicht en de 
noodzakelijke zorg geboden worden.  
 
De kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Tijdens het logeren wordt onder meer 
begeleiding geboden op het gebied van zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Tevens 
kunnen er tijdens het logeren vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen.  

Specifieke eisen  

• Uitvoering door jeugdprofessionals, bijgestaan door therapeuten; 
• Er is sprake van een veilige, rustige en kindvriendelijke omgeving met andere kinderen. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer geldt een maximale duur van 12 maanden. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 43A66 Kort verblijf/logeren met 
specialistische begeleiding (EMB/Gedrag) 

Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Voor kinderen met meervoudig beperkingen of gedragsproblemen. Het logeren is gericht op het  
ontlasten van (pleeg)ouders/verzorgers.  

 

Welke hulp wordt geboden? 

Met logeren wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen (per week) geboden aan kinderen 
tijdens bijvoorbeeld een weekend of vakantie. Kinderen verblijven op een geschikte locatie van de 
jeugdhulpaanbieder. Logeren is gericht op de ontlasting van (pleeg)ouders of anderen die een kind 
als gezinslid verzorgen en opvoeden. Het kind verblijft tijdelijk in een andere, veilige omgeving, 
waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden worden.  
 
De kinderen worden gestimuleerd in onder meer persoonlijke en sociale ontwikkeling. Tijdens het 
logeren worden kinderen begeleid op het gebied van zelfredzaamheid en gedrag door specifiek 
hiervoor opgeleide medewerkers. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten ondernomen.  

Specifieke eisen  

• Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

• Uitvoering door jeugdprofessionals onder toezicht van een therapeut  

• Er is sprake van een veilige, rustige en kindvriendelijke omgeving met andere kinderen. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer geldt een maximale duur van 12 maanden. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp


61 
 

 

Categorie Productcode Korte productomschrijving Eenheid 

Verblijf 44A45 Kort verblijf/logeren met specialistische 
begeleiding en behandeling  

Etmaal 

 

Voor wie is de hulp bestemd? 

Voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen of ernstige gedragsproblemen. Het logeren 
is gericht op het ontlasten van (pleeg)ouders/verzorgers.  

 

Welke hulp wordt geboden? 

Met logeren wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen (per week) geboden aan kinderen 
tijdens bijvoorbeeld een weekend of vakantie. Kinderen verblijven op een geschikte locatie van de 
jeugdhulpaanbieder. Logeren is gericht op de ontlasting van (pleeg)ouders of anderen die een kind 
als gezinslid verzorgen en opvoeden. Het kind verblijft tijdelijk in een kindvriendelijke, veilige 
omgeving, waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden worden.  
 
Tijdens het logeren worden kinderen begeleid en behandeld op het gebied van zelfredzaamheid, 
sociale vaardigheden en gedrag. Tijdens het logeren worden vrijetijdsactiviteiten ondernomen. 

Specifieke eisen  

• Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen ‘residentiële jeugdhulp’, 
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ 

• Uitvoering wordt verricht door jeugdprofessionals onder toezicht van een therapeut  

• Er is sprake van een veilige, rustige en kindvriendelijke omgeving met andere kinderen. 

Hoe lang duurt de geboden hulp? 

Tenzij anders aangegeven door de verwijzer geldt een maximale duur van 12 maanden. 

Voor informatie over gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders zie www.isnv.nl 

 

  

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/
https://www.isnv.nl/Jeugdhulp/informatie-over-jeugdhulp
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Bijlage 1 Jeugdhulpprogramma’s en productcodes 

 

In de Jeugdhulp zijn in de afgelopen jaar een aantal programma’s ontwikkeld gericht op een specifiek 

pakket van jeugdhulpverlening. Deze producten zijn niet separaat als een jeugdhulpproduct 

opgenomen maar vallen onder één van de producten in deze catalogus.Hieronder treft u een 

overzicht aan van de programma’s en het product waaronder zij vallen. 

 

Alleen programma’s die erkend zijn als bewezen behandelmethode mogen worden toegepast. 

 

Naam programma Productcode Productomschrijving  

Intensieve Ambulante 
Gezinsbehandeling (IAG) 

45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 24-28 weken 

Multidimensionale 
familietherapie (MDFT) 

45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 6 maanden (2-3 
sessies per week) 

Multisysteem Therapie (MST) 45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 6 maanden 

Intensieve Pedagogische 
Thuishulp (IPT) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Triple P (Positief Pedagogisch 
programma) 

45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 6 maanden 

Adoptiehulp 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Ambulant op school 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Hulp bij begeleid wonen 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Begeleid wonen Ouder en Kind 
(BWOK) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Gezinsbegeleiding 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Integrale ambulante 
hulpverlening 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Intensieve orthopedagogische 
gezinsbegeleiding (IOG) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp 3-6 maanden 

Langdurige orthopedagogische 
gezinsbegeleiding (LOG) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Pedagogische ondersteuning bij 
Voorgezet onderwijs 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Video interactie begeleiding 
(VIB) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Video Home training (VHT) 45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 3 maand (16 uur) 

Kind vriendelijk scheiden (KVS) 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Kinderen uit de knel (KUK) 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Begeleide omgangsregeling 
(BOR) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Omgangsbemiddeling 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Parent Management Training 
Oregon (PMTO) 

45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 6 maanden (25 
uur) 

Ambulante Spoedhulp (ASH) 46B01 
 

Spoedeisende Opvoedhulp Ambulant  

Weerbaarheidstraining 45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Intensieve pedagogische 
thuishulp (IPT) 

45A05 Ambulante specialistische Opvoedhulp  

Ouderschap na scheiding 45A05 * Ambulante specialistische Opvoedhulp 6 maanden (10 
gesprekken) 

* Erkende interventie Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) 


