
Nr. Vraag Reactie gemeenten Midden-
IJssel/Oost-Veluwe 

Leidt dit 
tot een 
wijziging? 
(ja/nee) 

Wijziging 
(indien van 
toepassing) 

1 1. 'Zowel de voorgestelde indexering als de wijzigingen, zijn onder voorbehoud van 
instemming van de colleges van de betreffende gemeenten.' 
Wanneer is dit definitief bekend? Voor alle gemeenten gelijk? Of straks toch per 
gemeente verschillende tarieven en overeenkomsten? 
2. 'Het traject voor de aanpassing van de DBC's... hou hiervoor onze website in de 
gaten!' 
Komt van de wijziging gegarandeerd een melding? Dagelijks kijken op de site is niet 
reëel. Wellicht voor de zekerheid vanuit gemeente nagaan of een mail-alert is 
verzonden? 
3. 'Ondertekening door aanbieders is niet nodig, omdat het een verlenging van de 
raamovereenkomsten betreft.' 
Wat als een aanbieder het door de wijzigingen zodanig oneens is met de inhoud van 
de raamovereenkomst dat deze niet langer uitvoerbaar is voor de betreffende 
aanbieder? 

In de planning staat aangegeven 
dat het definitieve akkoord in 
oktober wordt verwacht. Dit 
hangt ook af van de inspraak 
van de aanbieders. Voor alle 
gemeenten zal de uitkomst 
hetzelfde zijn.  
 
U kunt zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief van de zorgregio. 
Dan krijgt u de mail over 
nieuwe ontwikkelingen over 
GGZ.  
 
In het door u geschetste geval 
aanbieders vrij om zich uit te 
tekenen voor de 
raamovereenkomst.  

Nee  

Overzicht voorgestelde wijzigingen 
8.2 en 8.3  Directe en indirecte cliënt tijd: Bijv Cal begeleiding à 43,80 per uur. 
indirect is reistijd, niet productieve uren (vakantie ziekte) en een plan maken. Het is 
onmogelijk om voor dit tarief een begeleidingsplan te maken, danwel af te stemmen 
met andere organisaties. Bij deze bouwsteen wordt er dus alleen begeleiding geboden 
maar kan er niets extra’s geboden worden! 

Er wijzigt voor de declaratie 
van dit product niks t.o.v. 
huidig. Dit zijn reeds all-in 
tarieven. Artikel 7.1 zegt 
hierover: Deze tarieven zijn all-
in voor de betreffende 
Dienstverlening (contacturen): 
reiskosten, vestigingskosten, 
administratiekosten, etc. zijn 
in de tarieven verwerkt.  

Nee  

8.6 over de productcodelijst het volgende: productcodelijst zou een onderdeel van 
de raamovereenkomst moeten zijn. Bij de WMO hanteren de gemeenten zelf een eigen 
productcodelijst waar verschillende velden zijn aangepast. Daarnaast is deze ook 
soms na contractering nog aangepast. Voor de inrichting is het van belang dat per 
overeenkomst 1 productcodelijst wordt gehanteerd. En dat deze na het afsluiten van 
de raamovereenkomst definitief is zodat de inrichting van systemen kan worden 
geregeld. 

Bij de raamovereenkomst Jeugd 
geldt een regionale 
productcodelijst.  

Nee  

In Annex 3 wordt vooral gesproken over de eisen waaraan de zorgaanbieder moet 
voldoen en de termijnen die gelden. Wat als de gemeente in gebreke blijft? 

U kunt hier de gemeenten op 
aanspreken, bijvoorbeeld via 

Nee  



Regelmatig horen we dat het CJG de DVO heeft afgegeven maar dat deze vanuit de 
administratie afdeling van de gemeente nog niet is afgegeven.  

het regioteam of via de 
accountmanager 

Annex 4, Prijzen en bouwstenen aanbieders, Bouwsteen coördinatie: Welke eisen 
worden gesteld? Graag wat explicieter.  Plan, afstemmomenten, rapportage, relatie 
tov sociaal wijkteam, enz. Nu worden we soms bij aanvraag geconfronteerd met de 
reactie dat dat in deze situatie niet geldt. 

De huidige omschrijving word 
reeds enkele jaren gebruikt 
voor Wmo en MO/BW en wegens 
de flexibiliteit in gebruik is 
deze voorgesteld voor jeugd.  
Er volgt nog een nadere 
instructie voor de uitwerking 

Nee, niet 
in de 
raamovere
enkomst. 
Volgt 
aparte 
instructie.  

 

Pagina 2: 
1. 'Aanbieder dient de facturen maandelijks achteraf,...' 
Geldt dit voor Jeugd, WMO en beschermd wonen en voor alle gemeenten binnen de 
raamovereenkomst? 

Nee, enkel voor de 
raamovereenkomst jeugd en 
voor de gemeenten Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Hattem, 
Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen 

Nee  

Pagina 7: 
1. 'Aanbieder meldt alle vacatures in de regio ... inclusief de omvang van de 
vacatureruimte in aantal uren.' 
Ik denk niet dat dit bij HRM bekend is, en dat hier uitvoering aan gegeven wordt. Ik 
zal dit met HRM oppakken.    

Dank hiervoor Nee  

Pagina 8: 
1. 'Aanbieder werkt aantoonbaar samen...' 'Aanbieders werken constructief met 
elkaar samen' 'Cliënt ervaart de samenwerking van Aanbieders als positief' 
Hoe wordt dit getoetst? (dit punt geldt voor meerdere weergegeven resultaten die 
relatief subjectief geformuleerd zijn en/of subjectief toetsbaar zijn) 

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze. De 
daadwerkelijke toetsing vind 
plaats in overleg met 
gemeenten en 
contractmanagement en 
accountmanagement 

Nee  

Pagina 11: 
1. Bij de uitleg over de VOT en Toewijzing (punt 4 en 5) is het de vraag hoe dit gezien 
moet worden bij spoed/crisis of bij het zeer wenselijk zijn van het starten van de 
zorg als gemeente(n) traag zijn met het toekennen van de benodigde DVO. 
2. Onder punt 7 wordt genoemd dat aanbieders zich inschrijven op bouwstenen 
passend bij de geleverde zorg. Gemeenten behouden zich het recht om dit te toetsen 
en op onderdelen uit te schrijven.  
Wat wordt hiermee bedoeld? Dat alsnog inhoudelijke en/of kwantitatieve eisen 
worden opgesteld voor bouwstenen gedurende de looptijd van de overeenkomst?  

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze (crisis  
is direct starten en DVO 
aanvragen binnen 28 dagen).  

 
Nee er wordt niet bedoeld dat er 
alsnog inhoudelijke en/of 
kwalitatieve eisen worden 
gesteld. Wel kan worden 
getoetst of de aanbieder voldoet 
aan de eisen die gesteld worden 

Nee  



aan  de bouwstenen waarvoor 
deze is ingeschreven, als ook of 
de aanbieder deze bouwstenen 
daadwerkelijk kan leveren 

Pagina 12: 
1. Onder punt 4 bovenaan de pagina gesproken over de "vuistregels voor 
professionals".  
Hebben wij deze? Waar zijn deze te vinden? En hoe volgen we dit bij 'voortschrijdend 
inzicht' die leiden tot aanpassingen? 
2. Onder 3E wordt gesproken over de klachtenregistratie als belangrijke bron van en 
graadmeter voor de kwaliteitsbeoordeling. 
Zijn gemeenten zich voldoende bewust van het feit dat weinig klachten niet per se 
inhouden dat goede zorg geleverd wordt en veel klachten niet per se betekenen dat 
de geleverde zorg kwalitatief onvoldoende is? 

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze. 
 
De aard en hoeveelheid 
klachten houden soms verband 
met het soort zorg. Daarom is 
de aard en de hoeveelheid 
klachten wezenlijk om te 
bepalen in hoeverre de 
kwaliteit van zorg ook 
daadwerkelijk voldoende is.  

Nee  

Pagina 13: 
1. Onder punt 4 bovenaan de pagina wordt gesproken over 'het oordeel van 
Gemeenten'.  
Is ook omschreven hoe Gemeenten het e.e.a. beoordelen zodat aanbieders weten 
waar zij alert op moeten zijn? 
2. LEAN werken... 
Om dit te bereiken, lijkt het me goed nogmaals het voorstel te doen voor een 
periodiek administratief overleg, zodat voor Gemeenten ook duidelijk is tegen welke 
belemmeringen en problemen aanbieders aanlopen. Anders dreigt het wellicht slechts 
aan één zijde LEAN ervaren te worden. 

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze. 
 
Door te werken conform 
landelijke standaarden is de 
LEAN werkwijze voor beide 
partijen in het oog. 
 

Nee  

Pagina 14: 
1. Budgetplafond. 
Als vrije keuze voor cliënten leidend is, en rechtmatig geleverde zorg betaald hoort 
te worden (er is immers zorg geleverd op basis van een door de gemeente afgegeven 
DVO), dan dienen budgetplafonds te worden afgeschaft. Financiële risico's behoren 
niet op deze manier bij zorgaanbieders neergelegd te worden. 
Uiteraard zijn we zeker bereid om gemeenten te berichten over werkelijke productie 
in aantallen en € (hoewel ze dit zelf op basis van declaratie moeten kunnen zien), en 
over jaarprognoses. Zorg er dan echter voor dat aanbieders die aan deze voorwaarden 
voldoen, alle geleverde zorg gegarandeerd betaald krijgen 

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze. 
 
Budgetplafonds afschaffen is 
niet van toepassing.  

Nee  

Pagina 17 (o.a.): 
1. Wanneer is bekend hoe de DBC's voor SGGZ vervolgd worden in 2018? Aanbieders 
hebben tijd nodig om zich te beraden op inhoudelijke en financiële haalbaarheid, en 
voor het op de juiste manier inrichten van systemen.  

Hou hiervoor 
www.zorgaanbiedersinfo.nl in 
de gaten. U kunt zich op de 

Nee  

http://www.zorgaanbiedersinfo.nl/


website aanmelden voor een 
nieuwsbrief.  

Pagina 25: 
1. Er wordt een nieuwe bouwsteen genoemd als 'specialistische GGZ' 
Wordt dit daadwerkelijk één bouwsteen zonder zorgzwaartebepaling e.d.? Of is dit 
fictief opgenomen? 

Dit is fictief, hou hiervoor de 
website in de gaten 

Nee  

Pagina 30: 
1. Bouwsteen Forza 
Periode van 3 maanden, totale prijs € 3.240. Kent de 'dienst Forza' een bepaalde 
ureninzet of andere kwalitatieve/kwantitatieve toets op basis waarvan inhoudelijke 
en financiële haalbaarheid getoetst kan worden? 

Dit is een specifiek product 
ontwikkeld voor en door 
Gecertificeerde instellingen 
(staat ook vermeld in de 
bouwsteen), enkel zij kunnen 
deze bouwsteen leveren.  

Nee  

Pagina 36: 
1. Bij Cure overige prestaties wordt een beschikbaarheidscomponent crisis genoemd.  
Is deze ook voor 's Heeren Loo bruikbaar? En hoe zien de voorwaarden eruit?  

Hier vind voor 2018 geen 
wijziging op plaats, dit is reeds 
een bestaande werkwijze. 
 
Uw accountmanager zal tijdens 
het komende accountgesprek 
stil staan bij uw vragen. 

Nee  

2 Artikel 5.2/5.3: Hier gaat de regio in op het hoofdaannemerschap vs 
onderaannemerschap. Wij gaan er vanuit dat een zorgaanbieder bij start zorg nog wel 
mag doorverwijzen naar een andere aanbieder als de zorgaanbieder niet de meest 
passende zorg kan bieden. En dat hierbij de nieuwe zorgaanbieder hoofdaannemer 
wordt. Klopt dat? 

Dit gaat in overleg met de 
gemeentelijke toegang. 
Vanzelfsprekend wordt gekoerst 
op de directe inzet van de 
juiste expertise/aanbieder. 

Nee  

Artikel 8.1: De regio heeft hier het declaratietermijn van ‘vierwekelijks’ naar 
‘maandelijks’ gewijzigd. Waarom kiest de regio ervoor om dit te wijzigen. Graag zien 
we dat de regio hier de vierwekelijkse CAK-periode aan blijft houden. 

De regio conformeert zich aan 
de uitgangspunten van het 
protocol i-sociaal domein. 

Nee  

Artikel 8.2: Wat verstaat de regio onder screen-to-screen contact? Alleen directe 
interacties (bijv. beeldbellen) of ook e-mailcontact met de cliënt? 

Onder direct cliëntgebonden 
tijd valt alle tijd die wordt 
besteed aan contact in het 
kader is van het behandelplan 
van de inwoner. Dit kan screen-
to-screen-contact zijn middels 
WhatsApp of e-mail. Hieronder 
valt niet bijpraten of het maken 
of bevestigen van een afspraak 
met het systeem van de 
inwoner. 

Nee  

Artikel 8.5: Bedoelt de regio met het bericht ‘Declaratie’ het 303D-bericht? Dat klopt. Nee  

Annex III: 

- Artikel 4C, nummer 1: Moet ‘vier weken’ hier niet ‘een maand’ zijn? 

Dank voor uw aanvulling, dit 
wordt zo verwerkt 

Ja Aanbieder 
levert uiterlijk 



binnen een 
maand na 
afloop van elke 
periode de 
vereiste 
gegevens van 
Cliënten aan.  

Artikel 4D: Hier staat beschreven dat de zorgaanbieder maandelijks informatie 
aanlevert via Initi8. Dit moet volgens ons worden verwijderd aangezien we op 27 
december 2016  bericht hebben gehad dat zorgaanbieders deze informatie niet meer 
via Initi8 hoeven aan te leveren. 

De initi8 verplichting is 
inderdaad vervallen, dit wordt 
ook zo verwerkt 

Ja Bepaling 
geheel 
verwijdert. 

3 Artikel 8.2 en 8.3 
Wij kunnen niet akkoord gaan met deze eisen rondom facturabele tijd, en de daarbij 
gestelde en daarmee samenhangende definities van direct en indirect cliëntgebonden 
tijd. Deze eisen zouden betekenen dat Opdrachtnemer élk overleg en élke afstemming 
over cliënt met onder meer een gezinsvoogd, direct betrokken andere hulpverleners, 
directe collega's (zoals gedragswetenschapper), het toegangsteam/de verwijzer, etc, 
niet meer apart mag factureren. Juist bij jeugdhulp is deze afstemming cruciaal en 
een vereiste vanuit zowel de Jeugdwet, de Inspectie Jeugdzorg als vanuit de 
afspraken in de Raamovereenkomst met Opdrachtgever. Door al deze overleggen en 
afstemming als niet declarabel te definiëren wordt het voor Opdrachtnemer 
onmogelijk gemaakt om voor eenzelfde tarief verantwoorde jeugdhulp te blijven 
bieden, zonder daarbij veel hogere kosten te maken dan de Opdrachtgever wil 
vergoeden.  

De definities voor 
indirect/directe tijd zijn niet 
veranderd. Voor jeugdhulp 
waarbij DBC’s gebruikt worden 
is de i-sociaal domein bepaling 
te beperkend. Daarom is deze 
aangevuld, in lijn met landelijk 
advies.  

Ja * 

8.5.2 
Mede in het kader van het verminderen van de administratieve lasten: de eis van 
Opdrachtgever dat een afgekeurde factuurregel expliciet wordt gecrediteerd door 
Opdrachtnemer, is een overbodige extra handeling. Wij beschouwen een 
retourbericht met afkeur van een factuurbericht al als afdoende, deze hoeft niet 
opnieuw door ons bevestigd te worden door deze vervolgens weer te crediteren. De 
facturatie gaat immers via het berichtenverkeer.  

We hebben als aanvullende 
wens opgenomen om het 
bericht 303D te gebruiken als 
factuurbericht. Hiermee is de 
expliciete creditering niet 
nodig. Hierbij is de keuze aan 
de aanbieder.  

Nee  

4 Pagina 17 en 36 
Bouwsteen Specialistische Jeugd GGZ  
Nader te bepalen. 
Wij gaan er vanuit zodra deze tarieven en invulling van de inhoud bekend zijn wij de 
mogelijkheid krijgen om hierop te reageren. 

Dit klopt, vandaar de oproep 
om de website 
www.zorgaanbiedersinfo.nl in 
de gaten te houden. U kunt zich 
ook aanmelden op onze 
nieuwsbrief.  

Nee  

Pagina 31 
Bouwsteen Dyslexie diagnostiek 
"Aanbieders maken bij voorkeur gebruik van de 3DM".  
 

Terechte opmerking over de 
inperking. Op grond van het 
Protocol van Diagnostiek en 
Behandeling is dit te 

Ja Zie 2 

http://www.zorgaanbiedersinfo.nl/


Naast de 3DM zijn er diverse andere mogelijkheden die door het NKD goedgekeurd 
zijn. De 3DM is een kostbaar onderzoeksinstrument terwijl er diverse andere 
onderzoeksinstrumenten die kwalitatief overeenkomen, Cotan goedgekeurd zijn, 
hetzelfde resultaat meten, stukken voordeliger zijn.  
 
Graag zien wij deze tekst gewijzigd in het volgende: 
Aanbieders maken gebruik van door het NKD goedgekeurde diagnostiekinstrumenten. 

beperkend. Door te verwijzen 
naar dit protocol krijgt de 
aanbieder meer ruimte.  

Pagina 31 
"Het betreft een product van maximaal 11 uur, prijs van € 75,00 per uur" 
 Willen wij kwalitatief de zorg blijven leveren zoals u van ons gewend bent dan kunnen 
wij dit met het genoemde tarief niet meer waarmaken. Wij verzoeken u daarom 
dringend om het genoemde tarief opnieuw te bekijken en dit aan te passen naar 
hetzelfde tarief als voor de behandeling wordt gehanteerd 

Wij hebben deze input verwerkt 
in de uiteindelijke tariefstelling 
van het product. 

Ja Zie 2 

Voor deze bouwsteen is hetzelfde van toepassing als hierboven. Willen wij kwalitatief 
 goede zorg blijven leveren  dan kunnen wij met 56 uur het behandeltraject niet naar 
behoren uitvoeren. Uit de praktijk blijkt dat het gemiddelde kind baat heeft bij een 
behandeltraject van 48 begeleidingen. Maar naast de behandelingen is er indirecte 
tijd nodig voor overleg hoofdbehandelaar/behandelaar, contact met ouders, school, 
verslaglegging en follow-up. Wij verzoeken u dringend om ook deze uren opnieuw te 
bekijken en te herzien. 56 uur zien wij graag aangepast in maximaal 65  uur, zodat 
wij onze kwaliteit kunnen blijven leveren. 

Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
Door aanbieders zelf is echter 
aangegeven dat gemiddeld 55 
behandelingen voldoende 
zouden moeten zijn. 
Gemeenten willen zicht houden 
op het percentage dat een 
langere behandeling nodig 
heeft en om die reden is het 
behandeltraject gemaximeerd. 
 

Ja Zie* en 3 

5 Artikel 8: hoe kan ik reistijd declareren? Reistijd is enkel declarabel 
binnen de SGGZ DBC structuur, 
dit zal ook expliciet worden 
gemaakt in een aanvulling op 
artikel 7.1 en 8.3. in de 
raamovereenkomst.  

Ja Zie * 

Annex 4 Prijzen en bouwstenen aanbieders:  
Bij twee of meerdere aanbieders en één aanbieder heeft de regie; bij wie kan 
bouwsteen gezinsplan gedeclareerd worden? 

De gemeentelijke toegang wijst 
aan één aanbieder hiervoor de 
aanbieder coördinatie toe.  

Nee  

Onderstaande middelste toelichting hoort niet bij de aanvulling die wordt genoemd.  
Er zou in plaats van opname i-sociaal domein standaarden moeten staan ‘privacy en 
bejegening’.  

 

Er wordt bedoeld dat er een 
clausule wordt toegevoegd, 
conform de i-sociaal domein 
bepalingen. Dit betreft de 
verwijzing naar het gebruik van 
de Vuistregels voor 

Nee  

http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/vuistregels-voor-professionals-bij-gegevensuitwisseling-en-privacy


            Annex 3, 
dienstverlenings
-voorwaarden  

Paragraaf 
3D, opname 
i-sociaal 
domein 
standaarden  

Aanvulling:  
Opdrachtnemer en Opdrachtgever werken volgens de “Vuistregels voor professionals bij 
gegevensuitwisseling en privacy” 

 

professionals bij 
gegevensuitwisseling en privacy 

6 
 

(artikel 8.3).  
Indirect cliëntgebonden tijd (waaronder administratie, gesprekken over de cliënt) is 
verwerkt in de hoogte van het tarief. Indirect cliëntgebonden tijd van de 
zorgprofessional kan dus niet (separaat) worden gefactureerd. 
  
Nu wij nog niet op de hoogte zijn van het te hanteren tarief en in de huidige DBC 
systematiek zowel directe als indirecte tijd geregistreerd wordt en tegen dezelfde 
minuutprijs wordt afgerekend, roept bovenstaande vragen op. Het niet mogen 
declareren van indirecte tijd omdat dit in het tarief verwerkt is leidt in onze ogen tot 
een verhoging van het tarief uitgaande van een minuut- of uurprijs.  
  
Graag ontvangen wij nadere toelichting dan wel inzage hoe deze tijd verwerkt is in 
het tarief cq. wat de nieuwe tariefstelling gaat worden.  

Hou hiervoor 
www.zorgaanbiedersinfo.nl in 
de gaten, daar wordt meer 
informatie over de inkoop van 
de GGZ voor 2018 gepubliceerd.  
 
In afwijking hierop is door 
zowel de VNG als de branche 
organisaties geadviseerd dit 
voor DBC-dienstverlening 
anders te formuleren. Er vindt 
hier een aanvulling op de i-
sociaal domein bepalingen, 
specifiek voor DBC’s.  
 

Ja Zie * 
 

Bij paragraaf 8 

• Wat is de definitie van direct en indirect cliëntgebonden tijd hierbij (vb 
reistijd) 

• Kan hieruit afgeleid worden dat de tariefvaststelling enkel op basis van 
directe tijd gebeurd (1) of geldt voor de uitbetaling onderhanden werk 
dat alleen de directe tijd gefactureerd mag worden?  

• Indien (1) van toepassing is op het tarief zal er sprake zijn van zeer hoge 
uurtarieven omdat de indirecte tijd een onlosmakelijk onderdeel is van 
het leveren van S-GGZ behandeling en deze dus verdisconteerd gaat 
worden in het directe tarief.   

• Indien het declareren van alleen de directe tijd (2) van toepassing is op 
de uitbetaling onderhanden werk geldt dat er na afloop van de zorg een 
eindafrekening plaatsvindt. Daarnaast betekent het dat de instelling 
zo’n 40% van de zorgkosten zelf dient voor te financieren. Dit heeft een 
negatief effect op de liquiditeitspositie en zal niet haalbaar zijn. 

• Hoe verhoudt inspanningsgerichte bekostiging zich tot artikel 8.6 waar 
over producten en eenheden wordt gesproken? 

 

Als regio baseren we ons op de 
i-sociaal domein bepalingen, 
waar reistijd ook niet apart 
facturabel is.  
In afwijking hierop is door 
zowel de VNG als de branche 
organisaties geadviseerd dit 
voor DBC-dienstverlening 
anders te formuleren. Er vindt 
hier een aanvulling op de i-
sociaal domein bepalingen, 
specifiek voor DBC’s.  
 
Er vindt geen onderhanden 
werk betaling meer uit, er dient 
vanaf 2018 maandelijks 
gefactureerd te worden.  
 
In 8.6 verwijzen we naar de 
producten zoals die worden 
gepubliceerd op onze website. 

Ja Zie * 

http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/vuistregels-voor-professionals-bij-gegevensuitwisseling-en-privacy
http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/vuistregels-voor-professionals-bij-gegevensuitwisseling-en-privacy
http://www.zorgaanbiedersinfo.nl/


Dit zullen inspanningsgerichte 
gedefinieerde producten zijn.  

7 
 

Acceptatieplicht Als de uitzondering van artikel 5.3 van toepassing is dan lijkt het me 
aan de Verwijzer om dan een nieuwe verwijzing te doen naar een Aanbieder die wel 
de noodzakelijke zorg kan bieden. De Aanbieder kan de Verwijzer daarover adviseren. 

Dit gaat in overleg met de 
gemeentelijke toegang. 
Vanzelfsprekend wordt gekoerst 
op de directe inzet van de 
juiste expertise/aanbieder. 
Geenzins verplicht het huidige 
artikel om ongecontracteerde 
zorg te leveren.  

Nee  

De verplichting voor de Jeugd-GGZ Aanbieder is te vinden in de Wet inzake de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in artikel 7:448 BW om precies te 
zijn. Wilt u deze wet toevoegen? 

Reeds gevangen onder 
‘vigerende wet- en regelgeving’ 

Nee  

1B Randvoorwaarde 3  
• Hoever gaat dit proactief bijdragen aan de kennisdeling met informele organisaties?  
• Wie  draagt de kosten van kennisdeling met informele organisaties? En hoe kunnen 
deze kosten worden gedeclareerd? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

 

Nee  

U verplicht ons stage-, leer- en werkplekken aan te bieden aan mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. Wij zullen ons daarvoor uiteraard inspannen maar we kunnen de 
aanwezigheid van deze plekken niet garanderen. Wilt u de geformuleerde 
prestatieverplichting wijzigen in een inspanningsverplichting? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst en 
betreft een reeds bestaande 
inspanningsverplichting 
waarmee u heeft ingestemd . 

Nee  

U gaat uit van een vanzelfsprekende samenwerking met andere aanbieders en 
vrijwilligers. Dit is echter afhankelijk van de wens van de jeugdige en de ouders en 
de benodigde toestemming om informatie te delen, zij hebben uiteindelijk de regie 
daarover. Vaak is dat geen enkel probleem maar het is wel goed om deze nuancering 
te maken. Dan is resultaat 3 ook een gemakkelijker te behalen resultaat. Wilt u deze 
invoegen?  

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om nog nader 
te duiden.  

Nee  

Onder 3. Wat is een verplichte verwijzer? Is dat de verwijzer die de jeugdige 
rechtstreeks naar de Aanbieder kan verwijzen? Of is dit de verwijzer binnen een 
gedwongen kader (dus de gecertificeerde instelling of de rechter) 

Dit zijn de in de jeugdwet 
gedefinieerde verwijzers  

Nee  

Onder 3. Wie of wat wordt bedoeld met Gemeentelijke toegangsverlener? Indien dit 
een inhoudelijke toetsing met zich meebrengt dan is dit niet in overeenstemming met 
de Jeugdwet. Een verwijzing door een bevoegde verwijzer is rechtstreeks en het is 
niet de bedoeling van de Jeugdwet geweest om hier nogmaals een inhoudelijke 
toetsing te laten plaats vinden. Als u bedoelt aan te geven dat dit het proces van 
toewijzing, zoals beschreven onder het nieuwe artikel 3.5 (verzoek tot toewijzing, 
formele controle, gevolgd door een verleningsbeschikking) is via het berichtenverkeer 
dan hebben wij hier geen vragen over. 

We hanteren de landelijke 
richtlijnen voor 
berichtenverkeer, daar zit een 
vorm van toetsing in. Kijkend 
naar de uitwerking van de 
iJW315 (aanvraag om 
toewijzing) zit er geen 
inhoudelijke toetsing. Meer 
informatie over de iJW315 kunt 

Nee  



u hier vinden: 
http://www.zorgaanbiedersinfo
.nl/51-nieuws-jeugdhulp/283-
gebruik-jw315-bericht-verzoek-
om-toewijzing-vot  

Onder 4. bekent = bekend Dank voor uw suggestie  Ja Tekstuele 
correctie 

Onder 3. De kosten voor een tolk zijn voor rekening van de Aanbieder. Heeft u hier in 
uw tariefstelling rekening mee gehouden en zo ja, hoe? 

De tolkenvergoeding is reeds 
sinds 2012 onderdeel van de 
tarieven van zorgaanbieders 
sinds het vervallen van de 
separate tolkenvergoeding. 
Onze regio werkt vanaf 2015 
met all-in tarieven waarin deze 
kosten zijn opgenomen. 

Nee  

Onder 10.  Wij vragen u ons daarvoor de juiste informatie aan te leveren en up to 
date te houden. De inzet van de vertrouwenspersonen is een verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Wij informeren jeugdige en ouders over de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een vertrouwenspersoon van de gemeente en verstrekken daarbij 
contactgegevens. Wij hebben geen informatie beschikbaar over bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. Indien u niet in staat bent om de meest up-to-date informatie aan 
te leveren, dan vragen wij u het laatste deel van de zin te schrappen. 

Volledigheid en juistheid van 
gegevens is een wederzijdse 
verplichting.  
 

Nee  

U gaat uit van een vanzelfsprekende samenwerking met andere aanbieders. Dit is 
echter afhankelijk van de wens van de jeugdige en de ouders en de benodigde 
toestemming om informatie te delen, zij hebben uiteindelijk de regie daarover. Vaak 
is dat geen enkel probleem maar het is wel goed om deze nuancering te maken. Wilt 
u deze invoegen?  

We herkennen deze nuancering. 
Dit is reeds wettelijk geregeld, 
nogmaals benoemen is wat ons 
betreft geen meerwaarde.  
 

Nee  

U verwijst onder 3. dat bij onenigheid over de uitvoering van de Dienstverlening kan 
worden geëscaleerd naar de gemeente en dat die uiteindelijk een besluit kan nemen. 
Dit kan echter nooit een besluit zijn dat niet verenigbaar is met de professionele 
standaard van een Partij. En is er dan de mogelijkheid om de Dienstverlening in de 
betreffende casus dan te beëindigen, conform artikel x van het Raamcontract? 

In samenspraak met de 
Gemeentelijke Toegang kan er 
dan gekeken worden of de 
lopende dienstverlening 
ondergebracht kan worden bij 
een andere aanbieder. U heeft 
te allen tijde een zorgplicht 
welke maximaal 6 maanden kan 
doorlopen na opzegging van de 
overeenkomst.  

Nee  

De wijze waarop de Overige voorzieningen worden betrokken bij de beëindiging van 
Jeugdhulp is afhankelijk van de wens van de jeugdige en de ouders en de benodigde 
toestemming om informatie te delen, zij hebben uiteindelijk de regie daarover.  

U heeft als zorgaanbieder ter 
degen een informatie plicht 
hierover, voor zover passend 

Nee  
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binnen de kaders van de 
privacywetgeving  

Wij nemen aan dat u bij de zinsnede "Wanneer Gemeente akkoord is" bedoelt dat de 
gemeente slechts een formele controle uitvoert (op woonplaatsbeginsel) en dat er 
geen inhoudelijke toetsing meer plaatsvindt. Is dit een juiste aanname? 

Gemeenten handelen hierin 
conform de bepalingen van de 
jeugdwet.   
 

Nee  

Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met  " …. en  op onderdelen uit te schrijven"? Wel kan worden getoetst of de 
aanbieder voldoet aan de eisen 
die gesteld worden aan  de 
bouwstenen waarvoor deze is 
ingeschreven, als ook of de 
aanbieder deze bouwstenen 
daadwerkelijk kan leveren 

Nee  

Wij verzoeken u bij de nadere regelgeving door het College over de mate van 
detaillering van het gezinsplan rekening te houden met de waarde van privacy van 
het gezin in het algemeen en de afzonderlijke gezinsleden in het bijzonder. Zeker 
wanneer het gezinsplan wordt gedeeld door alle betrokken hulpverleners bij een gezin 
die in deskundigheid en aandachtsgebied kunnen variëren. Wij bieden aan om onze 
kennis hierover te delen. 

Dank voor uw aanbod. We 
roepen u tevens op om via onze 
website in de gaten te houden 
op welke manier we verder met 
elkaar informatie gaan delen 
(met in achtneming van de 
privacy wetgeving). 

Nee  

Is de randvoorwaarde onder 2 niet logischer onder 3E Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

  

U refereert aan de verkeerde wet.  De Wkkgz is niet van toepassing op Jeugdhulp. Dit 
moet de Jeugdwet zijn. Wilt u dit wijzigen? 

Het toevoegen van de 
uitgangspunten van de WKKGZ 
voor deze specifieke 
overeenkomst is reeds in 2016 
toegevoegd, hier heeft u reeds 
voor getekend.  

Nee  

U vraagt in Randvoorwaarde 5 een kopie op te sturen van de schriftelijke informatie 
over de voortgang van de klacht. Dit is niet in overeenstemming met de 
privacywetgeving, omdat hiermee persoonsgegevens worden verstrekt aan de 
gemeente. Wij vinden het veel logischer om dit onderwerp met u te bespreken in de 
reguliere verantwoordingsmomenten en op te nemen in de reguliere 
managementinformatierapportages. Die betreft dan informatie over het aantal 
klachten dat is ingediend en de aard van deze klachten. Wilt u deze eis schrappen? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om dit mee 
te nemen.  

Nee  

U treedt met randvoorwaarde 7 buiten de wettelijke klachtenprocedure uit de 
Jeugdwet. Wilt u dit artikel schrappen? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Nee  



Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om nog nader 
te duiden. 

Wilt u randvoorwaarde 8 invoegen in de reguliere verantwoordingsrapportages en niet 
als aparte rapportage? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om nog nader 
te duiden. 

Nee  

Wanneer een aanbieder volgens de HKZ is gecertificeerd dan houdt dit in dat er 
jaarlijks een audit plaatsvindt, uitgevoerd door een gecertificeerd extern 
certificeerder. De externe organisatie is geaccrediteerd door de HKZ. Verder vinden 
jaarlijks interne audits plaats. De reikwijdte van het HKZ-schema dekt de 
randvoorwaarden, eisen en resultaten in de Raamovereenkomst. De HKZ-audit toetst 
het kwaliteits- en veiligheidsmanagemen systeem van de aanbieder, waaronder 
stakeholderervaringen en tevredenheid (cliënt, medewerker, overige), klachten, 
omgaan met risico’s en compliance met wettelijk en professioneel standaarden. 
Samenvattend zijn er vier aspecten van een audit; is er een systeem of methode 
vastgesteld, is het systeem/methode effectief operationeel, wat is de outcome of 
resultaten van systeem of methode, vereist de evaluatie verbeteracties. Verder is de 
aanbieder regelmatig getoetst door financieel controllers, Arbeidsinspectie en 
Inspectie GGZ. 
Is het niet veel efficiënter om de gemeentelijke  toetsing te laten bestaan uit het 
bewijzen dat het HKZ-certificaat geldig is? Daarbij kunnen eventueel bewijsstukken 
worden overleg van de, onder de reikwijdte van de HKZ, uitgevoerd 
onderzoeken/evaluaties. 

Dank voor uw input, waardevol 
met name met de doorkijk voor 
de nieuwe inkoop voor 2019.  

Nee  

4 Verantwoording en Facturatie 
Wij complimenteren u met het formuleren van dit uitgangspunt en zijn het daar van 
harte mee eens! 

Dank voor uw input. Nee  

U vraagt informatie op clientniveau over het aantal keren dat niet binnen 5 werkdagen 
zorg is verleend. Dit is niet in overeenstemming met de privacywetgeving, omdat 
hiermee persoonsgegevens worden verstrekt aan de gemeente. Wij kunnen wel 
informatie verstrekken over het aantal keren dat dit is gebeurd en de reden, echter 
zonder dat dit tot de persoon herleidbaar is. Wilt u deze eis aanpassen? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

In de uitvoering hiervan zullen 
wij zeker de vigerende wet- en 
regelgeving inzake privacy in 
acht nemen.  

Nee  

U vraagt informatie op clientniveau over de klachten en de afhandeling daarvan. Dit 
is niet in overeenstemming met de privacywetgeving, omdat hiermee 
persoonsgegevens worden verstrekt aan de gemeente. Wij kunnen wel informatie 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Nee  



verstrekken over het aantal klachten dat is ingediend en de aard van deze klachten. 
Wilt u deze eis aanpassen? 

Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om nog nader 
te duiden. 

Wat bedoelt u precies met "signaal- en meldfunctie"? Geen onderwerp van de 
mutaties, betreft de 
professionele norm om bij 
gesignaleerde issues dit te 
melden.  

Nee  

Dit artikel is overbodig. De inhoud is reeds beschreven en uitgewerkt in de Jeugdwet 
en in het Besluit en de Regeling Jeugdwet en is rechtstreeks van toepassing. Gezien 
de vele hoeveelheid regels, eisen en verplichtingen en het overzicht daarin is het wel 
zo fijn dat regels elkaar niet dubbelen Wilt u dit artikel schrappen? 

Geen wijziging ten opzichte van 
huidige overeenkomst waarmee 
u heeft ingestemd. 

Voor de nieuwe inkoop 2019 is 
dit mogelijk goed om zo min 
mogelijk dubbelingen te 
formuleren.  

Nee  

Onder b. Wat bedoelt u in deze context precies met het digitaal "rapporteren van 
signalen met betrekking tot veranderingen in de leefsituatie van individuele cliënten? 

Beveiligd gegevens met elkaar 
uitwisselen.  
 

Nee  

U verwijst naar de eisen van de Nza, deze zijn echter niet meer van toepassing op 
Jeugdhulp. Wat is de reden om deze eisen wel te stellen? 

Geen onderwerp van de 
mutaties, u heeft hier reeds 
mee ingestemd  
 

Nee  

Als u verwijst naar een Nza regeling wilt u dan wel de juiste en meest actuele 
vermelden? De door u gebruikt regeling verwijst naar een nadere regeling 
Generalistische Basis GGZ die niet meer van toepassing is. 

Wij nemen uw suggestie mee 
voor de aanpassing voor de 
inkoop 2018, gericht op de 
GGZ.  
 

Nee  

Wij verzoeken u de term hoofdbehandelaar te vervangen door de term 
regiebehandelaar. Dit sluit aan bij de huidige terminologie die sinds 1 januari 2017 
consequent is toegepast in de GGZ door de komst van het Model Kwaliteitsstatuut. 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. Artikel zal naar 
aanleiding hiervan aangepast 
worden 

  

Als u de eisen over hoofdbehandelaarschap in de Jeugdhulp in stand laat, wilt u dan 
ook de meest recente eisen overnemen, zoals deze geformuleerd zijn in het Model 
Kwaliteitsstatuut, zoals dit is opgesteld door zorgverzekeraars, branche- en 
beroepsorganisaties en patientenverenigingen? 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. Artikel zal naar 
aanleiding hiervan aangepast 
worden 

Ja  



Het heeft onze  sterke voorkeur bij 5.1.A hoofdbehandelaarschap te vervangen door 
regiebehandelaarschap. Het zou mooi zijn om toe te voegen dat een instelling die 
jGGZ biedt dient te beschikken over een publiek toegankelijk kwaliteitsstatuut 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. 
Artikel zal naar aanleiding 
hiervan waarschijnlijk 
aangepast worden. 

Ja  

Voor de Jeugdhulp zouden wij ook graag onze ervaren GGZ-artsen toevoegen aan het 
rijtje van regiebehandelaren. Zou dat kunnen? 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. 
Artikel zal naar aanleiding 
hiervan waarschijnlijk 
aangepast worden. 

Ja  

5.1.C ROM 
In deze paragraaf wordt nog gesproken over DBC's. Wilt u dit aanpassen? 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. 
Artikel zal naar aanleiding 
hiervan waarschijnlijk 
aangepast worden. 

Ja   

5.1.C ROM 
Hier staat nog steeds de tekst uit 2014/2015. Het lijkt ons goed om dit te actualiseren. 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. 
Artikel zal naar aanleiding 
hiervan waarschijnlijk 
aangepast worden. 

Ja  

5.2 Curatieve zorg 
Hier staat nog steeds de tekst uit 2015. Het lijkt ons goed om dit te actualiseren. 

Geen onderwerp van 
voorgestelde mutaties. Voor 
2018 loopt er een apart traject 
voor de GGZ. 
Artikel zal naar aanleiding 
hiervan waarschijnlijk 
aangepast worden. 

Ja  

Het is ons niet duidelijk of er kan worden gestapeld. Kan een SGGZ-traject 
bijvoorbeeld worden gestapeld met Vervoer? 

Via zorgaanbiedersinfo is de 
aanbieder hier reeds over 
geïnformeerd, het vervoer 
wordt gerealiseerd vanuit de 
vervoerscentrale PlusOV. 

Nee  



Stapeling is enkel mogelijk 
indien er een Toewijzing uit de 
Gemeentelijke Toegang 
hiervoor is ontvangen. 

De zorg die geboden wordt aan 18-23 jarigen hoeft niet alleen te bestaan uit 
begeleiding. Ook in de Jeugd-GGZ behandelen wij jongeren van 18-23 jaar, omdat de 
zorg voortvloeit uit een maatregel die is genomen op basis van het 
adolescentenstrafrecht. Deze jongeren hebben een jeugdreclasseringsmaatreel 
waarbij de gecertificeerde instelling kan bepalen dat jeugd-GGZ noodzakelijk is. Deze 
vorm van jeugd-GGZ wordt uitgevoerd op basis van de Jeugdwet en niet onder de 
Zorgverzekeringswet. De voorwaarden die u stelt komen niet overal overeen met 
behandeling in de jeugd-GGZ. 

GGZ zorg voor jongeren boven 
de 18 valt onder de 
zorgverzekeringswet. De 
bouwsteen begeleiding 18-23 
jarigen is niet van toepassing op 
GGZ-behandeling. 

Nee  

8 Graag willen we volgende opmerkingen maken tav de stukken verlenging 2018: 
Tav Artikel 8.3. 
Het factureren van alleen directe tijd is onwenselijk omdat:  

- Het afwijkt van de registratie methodiek GGZ. Binnen de Specialistische 
GGZ is het gebruikelijk om clientgebonden tijd (direct en indirect) te 
registreren en factureren. Onze systemen en processen zijn ingericht op 
verzamelen en factureren van directe en indirecte tijd. Hiervan afwijken 
betekent het inrichten van aparte processen, die afwijkend zijn van de 
landelijke standaarden en wat andere regio’s doen. Dit zou extra 
administratieve last met zich mee brengen en is dus zeer onwenselijk. 

- het afwijkt van landelijke  Handreiking van de VNG: Bekostiging Jeugd-GGZ 
inspanningsgericht, waarin wordt uitgegaan van het declareren van directe 
en indirect tijd. 

We vragen de regio daarom om de landelijk handreiking te volgen en uit te gaan van 
indirecte en directe declarabele tijd. 

Dank voor de suggestie, de 
nadere uitwerking nemen we 
mee in het apart voor de 
omkatting van de DBC’s naar 
inspanningsgerichte 
bekostiging.  

Ja Zie * 

Art 8.6 
Ook hier wordt de regio gevraagd de landelijke productcodes te volgen, om 
administratieve lasten te voorkomen (blz 23).  
Op dit moment wordt een work-around toegepast om recht te doen aan de 
complexiteit van de GGZ en de privacywetgeving, waarbij artikel 8.6 niet nageleefd 
kan worden. Huidige werkwijze: Toewijzing op algemene code 32000 met max 
minuten (obv aangeleverde Excel). Bij facturatie definitieve DBC productcode. 

Dank voor de suggestie, de 
nadere uitwerking nemen we 
mee in het apart voor de 
omkatting van de DBC’s naar 
inspanningsgerichte bekostiging 

Nee  

Tav de methodiek tariefbepaling. 
Hiervoor zijn verschillende methodieken (volgens presentatie methodiek regio 
Nijmegen in bijlage – uitgangspunt ook voor regio Centraal Gelderland - adhv 
Stresstest). 

- Mix tarief op stelselniveau 
o Nadeel. Doordat organisaties verschillen in casemix clienten, in 

mate van specialisme, wel of geen academisering/onderzoek etc en 

Dank voor de suggestie, de 
nadere uitwerking nemen we 
mee in het apart voor de 
omkatting van de DBC’s naar 
inspanningsgerichte bekostiging 

Nee  



daardoor een andere kostprijs hebben, is het mixtarief voor 
sommige instellingen gunstig/ boven kostprijs en voor andere onder 
kostprijs. Het gevolg is dat de eerst genoemde instelling winst 
maakt, en de laatst genoemde zijn zorg moet gaan 
aanpassen/versoberen om niet failliet te gaan. Het gevolg is dat de 
gemeenten voor het zelfde bedrag/tarief per saldo minder of 
minder specialistische zorg krijgen en waarbij de kwaliteit en 
toekomstbestendigheid van de clientenzorg onder druk komt te 
staan. 

- Mixtarief op instellingsniveau 
o Heeft niet het nadeel van mixtarief op stelsel niveau, maar doet 

geen recht aan veranderingen in instroom, casemix etc. 

- Geen landelijke productcodes, maar de vijf functietarieven met eigen codes 
o Dit is een goede manier om de werkelijk geleverde zorg te 

vergoeden, mits de tariefopbouw recht doet aan de werkelijkheid 
(correcte FWGschalen met toeslagen, sociale lasten en 
overheadkosten. 

- Functietarieven, declaratie en uren 
o Goede manier, met nog minder administratieve last. Wel minder 

inzicht in wat de instelling precies levert aan uren per functiemix. 
  
Aangezien 2018 een overgangsjaar is naar een gedegen nieuwe bekostiging in 2019, 
verzoeken de regio om voor 2018een vergoeding te kiezen die recht doet aan de 
werkelijk geleverde zorg van elke instelling. Dit voorkomt onnodige onrust en bij te 
lage tarieven (door bijv. Mix tarieven) noodzakelijke adhoc aanpassingen aan de 
ingezette zorg. De kwaliteit van de zorg, maar ook de financiële posities van de 
zorginstellingen staat al zo onder druk. 

9 Reactie in brief vorm, samenvatting van ingekomen input: 
Huidige voorgestelde uurtarieven zijn te laag. Landelijk gemiddelde tarief is €95,- per 
uur.  
Te lage aantal uren zorgt voor beknelling in het te lopen standaard protocol Blomert. 
Er dient ruimte te zijn voor follow up.  

Wij hebben deze input 
gedeeltelijk verwerkt in de 
uiteindelijke tariefstelling van 
het product. 

Ja Zie 1,2 en 3 

10 Dat er een aparte bouwsteen voor de pre-screening gemaakt is, is een goed 
initiatief. Echter, de daaraan toegekende uurprijs is niet haalbaar. De screening van 
een dyslexiezorgaanvraag dient volgens protocol (Blomert) gedaan te worden door 
iemand met de kwalificatie GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist 
of vergelijkbaar. De aanbeveling is dan ook een uurprijs van ±€100 euro. In veel 
gemeentes binnen de regio Midden-IJssel Oost- Veluwe wordt door de toegang reeds 
een soort prescreening gedaan. Het zou passender zijn daarop te bezuinigen omdat 
het hier dubbel werk betreft. Het procotol verplicht de zorgaanbieder namelijk de 
screening zelf te doen. 

Wij hebben deze input slechts 
gedeeltelijk verwerkt in de 
uiteindelijke tariefstelling van 
het product. 
 
Het staat gemeenten staat om 
zelf de screening te doen (zo 
ook in lijn met de uitkomsten 
van de werkgroep dyslexie). 

T.a.v. 
tarief: ja 
 
 
T.a.v. 
voorstel 
screening: 
Nee 

Zie 1 



Er wordt maximaal 11 uur toegekend aan een diagnostiektraject ernstige, 
enkelvoudige dyslexie (EED). Hierin kunnen wij ons prima vinden. Echter, de uurprijs 
is ook in deze bouwsteen 
aan de lage kant. Zie hierover ook de algemene opmerking inzake de tariefstelling 
onderaan deze tabel. Aanbeveling zou zijn het hanteren van een uurtarief van 
±€90,- per uur 

Wij hebben deze input 
gedeeltelijk verwerkt in de 
uiteindelijke tariefstelling van 
het product. 

Ja Zie 2 

Er wordt gesproken over maximaal 56 behandelsessies van 60 minuten. In de 
werkgroep kwamen wij uit op een gemiddelde van 55 behandelsessies per 
behandeltraject dus dan is (de 
nazorg die nu voorgesteld wordt van wat ik begrepen heb 1,5 uur meegerekend) een 
passend voorstel. 
De aanbeveling was 55 behandelsessies waarbij het dus gaat om direct kindcontact). 
Bij 55 uur incl. alle bovengenoemde activiteiten kan dit nooit gerealiseerd worden. 
De aanbeveling is dan ook dat nagegaan wordt met hoeveel uur het maximum aantal 
uren dat aan deze bouwsteen toegekend wordt moet worden verhoogd. 

Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

Ja Zie zowel * als 
3 

Dit punt hangt samen met bovenstaande punt wat betreft de 
bouwsteen dyslexie behandeling en tariefstelling van €85,- per uur. Er wordt 
gekozen voor het niet separaat factureren van indirecte tijd. Dit zou onderdeel zijn 
van het uurtarief. Indien 
dit het geval is, dan is het uurtarief te laag en zou je mogen verwachten dat het 
uurtarief beduidend hoger zou zijn 
dan bij de overige bouwstenen dyslexie. Aanbeveling is dan ook het tarief te 
verhogen naar ±€90 per uur. 

Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

Ja Zie * 

Een algemenen aanbeveling wat betreft de tariefstelling is één uurtarief te hanteren 
voor alle bouwstenen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen (blijven) bieden zou een 
uurtarief van €90 per uur passend zijn. 

Op grond van beschikbare 
informatie zijn wij van mening 
dat er enige differentiatie 
toegepast kan worden in de 
tariefstelling voor de drie 
bouwstenen.  
De input is gedeeltelijk 
verwerkt in de uiteindelijke 
tariefstelling van de producten. 

Eén tarief: 
nee 
 
Tariefstelli
ng: ja  

Zie 1,2 en 3 

11 Dyslexiezorg is wetenschappelijk bewezen effectief indien het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek & Behandeling  wordt gevolgd. Deze aanpak vereist een kwaliteitsniveau 
die door de het kwaliteitsinstituut NKD is vastgesteld en waarop wij  als aanbieder op 
worden gecontroleerd en geaccrediteerd.  
 
Alle activiteiten die voortvloeien vanuit de beroepsbeoefening moeten worden 
bekostigd vanuit het tarief. Dit betreft naast directe en indirecte tijd binnen de 
diagnostiek en behandeling (veelal 72 uur per cliënt) onder andere het voldoen aan 
de hoge eisen kwaliteitsbeleid, deelname aan de verplichte monitor van de landelijke 

Aanbieders hebben zelf 
aangegeven dat de meeste 
kinderen voldoende hebben aan 
een behandelduur van 55 uur 
(inclusief indirecte tijd)  
Dat is alleen behandeltijd. 
Daaraan worden toegevoegd de 
uren voor diagnostiek. 

Tariefstelli
ng : ja 
 
Omvang 
totale 
traject 
voor 
diagnostiek 
en 

Zie 2 



kwaliteitsinstituten en voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien vanuit de 
kwaliteitswetten in de zorg.  
 
Over het algemeen zien wij dat kinderen gemiddeld 48 behandelingen nodig hebben. 
Inclusief indirecte tijd (verslaglegging, contact met ouders en school, mdo’s) komen 
wij dan uit op een zorgtraject van gemiddeld 72 uur. Binnen de dyslexiezorg zijn enkel 
WO en WO+ geschoolde (hoofd)behandelaren werkzaam. 

Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

behandelin
g : ja  

12 Reactie in brief vorm, samenvatting van ingekomen input: 
Onze zorg kent met inachtneming van alle verplichtingen (zoals in de zorg 
gebruikelijk) een bepaalde kostprijs. Wij als aanbieders constateren dat de 
tarieven voor screening, 
diagnostiek en behandeling zoals nu zijn voorgesteld in uw regio vanaf 1-1-2018, 
het ons onmogelijk maakt om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen. 
Hierdoor komt onze aansluiting bij het NKD onder druk en riskeren wij ons 
certificaat kwijt te raken. 
Wij vinden nazorg zeker van belang bij de afsluiting van het behandeltraject.  

Wij hebben deze input verwerkt 
in de uiteindelijke tariefstelling 
van het product. De opmerking 
over noodzaak van nazorg is 
opgenomen in de uiteindelijke 
omvang van het 
behandeltraject. 
Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

Ja Zie 1,2,3 

13 Reactie in brief vorm, samenvatting van ingekomen input: 
Er is een landelijke veldnorm, de door de regio gepresenteerde uren/normen zijn 
te laag ingestoken.  
Er dient oog te zijn voor directe en indirecte tijd in de bepaling van de tarifering.  
Landelijk is het gemiddelde uurtarief 90-95 euro per uur 
Kwaliteit is geborgd via NKD, door de huidige voorgestelde tarieven kan de 
certificering in het gedrang komen. 
Voorstel om te komen met een uurtarief van €90,- en uit te gaan van het 
meenemen van indirecte tijd voor declarabiliteit.  
 

Wij hebben deze input 
gedeeltelijk verwerkt in de 
uiteindelijke tariefstelling van 
het product. 
Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

Ja Zie 1,2,3 en 
tevens * 

14 Reactie in brief vorm, samenvatting van ingekomen input: 
Dyslexiezorg is wetenschappelijk bewezen effectief indien het Protocol Dyslexie 
Diagnostiek & Behandeling wordt gevolgd. Deze aanpak vereist een 
kwaliteitsniveau dat door het kwaliteitsinstituut NKD is vastgesteld en waarop wij 
als aanbieder worden gecontroleerd en geaccrediteerd Wij als gecontracteerde 
aanbieders melden bij deze bovengenoemd knelpunt en verzoeken u in het 
belang van de kinderen de het betreft, om uw tarieven te herzien. 

Wij hebben deze input verwerkt 
in de uiteindelijke tariefstelling 
van het product. 
Er is rekening gehouden met 
het feit dat er sprake is van 
indirecte tijd.  
 

Ja Zie 1,2 en 3 

 
 
  



* De wijziging inzake de iSD bepaling komt meermalen terug. Omwille van de leesbaarheid is de volledige aanpassing hieronder weergegeven: 
 
Aanvulling op artikel 7.1 in de vorm van 7.1.1. en in artikel 8.3.  
 
7.1.1 De bouwstenen voor Dienstverlening, welke tot en met 2017 via DBC’s werden gedeclareerd mogen zowel directe contacturen als ook indirect 
cliëntgebonden tijd declareren (conform advies tijdschrijfregels van VNG/GGZ NL). Dit is beperkt tot voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, 
casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail, reistijd naar de cliënt. 
 
Aanvulling artikel 8.3 
Indirect cliëntgebonden tijd (waaronder administratie, gesprekken over de cliënt) is verwerkt in de hoogte van het tarief. Indirect cliëntgebonden tijd van 
de zorgprofessional kan dus niet (separaat) worden gefactureerd, behoudens de in artikel 7.1.1. genoemde Dienstverlening.  
 

 
1. De wijziging inzake pre-screening EED komt meermalen terug. Omwille van de leesbaarheid is de volledige aanpassing hieronder weergegeven: 

Bouwsteen Dyslexie pre-screening  
Voordat een kind in aanmerking komt voor een diagnostiektraject voor EED, moet de school volgens een bepaalde werkwijze een leesdossier opbouwen 
van een kind, met daarin metingen van het leesniveau en omschrijving van de wijze waarop ondersteuning is gegeven om het leesproces te bevorderen. 
Deze werkwijze staat beschreven in het Masterplan Dyslexie. Wij verwachten van scholen die voor hun leerlingen een beroep doen op eventuele EED-zorg, 
aantoonbaar werken volgens het Masterplan Dyslexiezorg en dat zij lees- en spellingproblemen effectief signaleren en aanpakken volgens de landelijke 
protocollen Leesproblemen en Dyslexie. De school is verantwoordelijk voor een volgens de gestelde richtlijnen compleet leesdossier. Onvolledige dossiers 
worden niet in behandeling genomen. 
Dit leesdossier wordt vervolgens door een dyslexieaanbieder of de Gemeentelijke Toegang gecheckt, de zogenaamde pre-screening.  
Voor de pre-screening van een volledig en correct leesdossier (aan te leveren door de school) mag maximaal 1 uur worden berekend tegen een tarief van 
€85,-. Van aanbieders wordt verwacht dat zij scholen stimuleren om de leesdossiers correct en volledig aan te leveren. Mocht er meer tijd benodigd zijn 
vanwege een onvolledige of onjuiste aanlevering van het leesdossier, moeten de aanvullende kosten hiervoor worden verhaald op de inbrenger van het 
leesdossier.  
 

2. Wijziging inzake diagnostiek voor EED komt meermalen terug. Omwille van de leesbaarheid is de volledige aanpassing hieronder weergegeven: 
Bouwsteen Dyslexie diagnostiek  

In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) staan aanwijzingen voor de wijze waarop Diagnostiek moet worden uitgevoerd en welke 
instrumenten hiervoor mogen worden gebruikt. Daarnaast worden zowel in het PDD&B als in de Veldnorm Dyslexiezorg richtlijnen gegeven voor de duur 
van een diagnostiektraject. Verder is er door gemeenten en aanbieders samen een advies geschreven t.a.v. de werkwijze rondom dyslexie. 
 
Diagnostiek omvat afname testen, uitwerking, interpretatie, verslaglegging en afrondingsgesprek met ouders en school. Het betreft een product van 
maximaal 15 uur. Het tarief is €92,50 per uur. 

 
3. Wijziging inzake behandeling voor EED komt meermalen terug. Omwille van de leesbaarheid is de volledige aanpassing hieronder weergegeven: 

Bouwsteen Dyslexie behandeling  
In het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) en in de Veldnorm Dyslexiezorg staan aanwijzingen voor de wijze waarop behandeling van 
EED moet worden uitgevoerd en welke instrumenten hiervoor mogen worden gebruikt. Nadrukkelijk wordt hier benoemd dat het  behandelplan naast 



doelen, inhoud en geschatte duur van het behandeltraject ook oefenverplichtingen van cliënt en/of zijn ouders/verzorgers en de activiteiten van de 
behandelaar met betrekking tot derden moet bevatten. 
Ook in het eerder genoemde advies van Gemeenten en Aanbieders over de werkwijze bij EED en in de uitvraag over werkwijze door Aanbieders, hebben 
Gemeenten een beeld gekregen van een reële behandeltijd.  
 
Behandeling omvat individuele behandeling aan het kind, en het actief betrekken en inzetten van ouders en onderwijs ten behoeve van de beoogde 
resultaten. Eveneens vinden binnen deze tijd tussentijdse toetsen plaats, afsluitingsgesprekken met ouders en onderwijs. Ook nazorg is onderdeel van het 
behandeltraject en wordt verzorgd door de dyslexieaanbieder. De nazorg bestaat uit contact met kind en ouder, herhaling van test om niveau te bepalen, 
bespreking van de test en bespreking met de school. Hiermee wordt inzicht verkregen in de duurzaamheid van de behaalde resultaten (wordt 
professionele standaard behaald qua effecten bij deze hulpverlening), advies gegeven aan ouders en school over eventuele bijstelling van de begeleiding 
en wordt voor de aanbieder inzichtelijk in hoeverre de behaalde resultaten voldoende zijn geborgd.  
 
De behandeling EED omvat maximaal 58 uur (incl. 3 uur voor nazorg). Het tarief is €85,- per uur. 
Deze behandeltijd is haalbaar voor tenminste 90% van de behandelingen.  
Voor een klein aantal kinderen met EED (maximaal 10%) is een behandeling van maximaal 58 uur niet voldoende. In die gevallen is het mogelijk om, in 
overleg met de Gemeentelijke Toegang, een verlenging van de behandeltijd aan te vragen voor 12 uur. 
 
Gemeenten houden zich het recht voor bij dyslexieaanbieders inzicht te vragen in de behaalde resultaten én cliënttevredenheid zoals aangeleverd bij het 
NKD.  

 
 
 


