VRIJ EN NIET VRIJ TOEGANKELIJKE JEUGDHULP

ADVIES EXPERTPOOL NODIG?

OMSCHRIJVING

VOORBEELDEN JEUGDHULP

PRODUCTCATEGORIEËN

CONTAINERCODE

Vrij toegankelijke jeugdhulp:
Geen advies expertpool nodig

Enkelvoudige problematiek (problemen op één
levensgebied) of problemen waarbij de inzet
van een specifieke kortdurende interventie kan
volstaan.

Toezien op het verrichten van ADL
handelingen (VG/GGZ/ZG)

Persoonlijke verzorging

34106

Diagnostiek, poliklinische kortdurende
behandelactiviteiten GGz

Kortdurend GGZ

32200

Dyslexiebehandeling

Dyslexie

32204

Ambulante kortdurende begeleidings- en
behandeltrajecten en trainingen jeugdige

Jeugdhulp zonder verblijf in het
netwerk van de jeugdige

34301

Ambulante gezinsbegeleiding,
Orthopedagogische of intensieve
psychiatrische gezinsbehandeling,
ambulante spoedzorg

In principe vrij toegankelijke
jeugdhulp:
Echter voor de juiste inzet is
afstemming met de expertpool
gewenst.

Meervoudige complexe problematiek.
Bijvoorbeeld:

problemen op meerder levensgebieden
als jeugdige opvoeder en gezinssysteem;

en/of matige tot ernstige zorgen over de
veiligheid;

en/of geen weinig
leerbaarheid/motivatie tot verandering
Flexibele ondersteuning ingezet zonder het
beoogde resultaat

Intensievere en meer langdurige
interventies, gericht op behandeling,
herstel en/of rehabilitatie;

Begeleiding individueel

34100

Dagbesteding voor jeugdigen met een
beperking (5 dagen per week)

Begeleiding groep/dagbesteding VB

33101

Logeervoorzieningen

Kortdurend verblijf

36105

(groeps)trainingen/ behandeling;
begeleiding ouders op locatie

Jeugdhulp zonder verblijf op locatie
van de aanbieder

33300

Niet vrij toegankelijke jeugdhulp:
Advies expertpool noodzakelijk.

Meervoudige complexe problematiek waarbij
een intensieve/specialistische vorm van
behandeling nodig is, zoals dagbehandeling,
verblijf of gedwongen kader.

Behandeltrajecten (L)VB

Behandeling (L)vb

32107

Specialistische/ langdurige GGZ
behandeling

Langdurige ggz (vanaf 3000 min)

32201

Specialistisch GGZ aanbod (als
methadonverstrekking)

Overige producten ggz

32205

Dagbehandeling GGZ

Klinische GGZ (zonder overnachting)

33203

Inzet van (tijdelijke) vervangende
opvoedsituatie; buiten de gewone
leef/gezinssituatie: crisis 24 uurs;
netwerkpleegzorg/ pleegzorg,
intramuraal/24 uurs, klinisch, klinische
opname kinder- en jeugdpsychiatrie e.d.
(de zg. ‘bedden’)

Pleegzorg

35302

Verblijf Licht Verstandelijk Beperkt

38103

Verblijf Verstandelijk Beperkt

36102

Jeugdhulp met verblijf

36303

Verblijf Geestelijke Gezondheidszorg
(RIBW)

38104

Klinische GGZ (met overnachting)

38202

Rechterlijke maatregel
(Jeugdbescherming)

38400

Rechterlijke maatregel
(Jeugdreclassering)

38401

Rechtelijke maatregel gesloten
plaatsing

37402

Specialistische deeltijdverblijf-of
dagbehandeling jeugdzorg

Jeugdhulp in het gedwongen kader:
Rechtelijke maatregelen zonder verblijf

Jeugdhulp in het gedwongen kader:
JeugdzorgPlus / gesloten jeugdzorg

