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Productnaam
Tarief 

Integraal

Tarief Wmo 

/ BW / MO
Tarief Jeugd

Eenheid 

bij 

declaratie

Eenheid 

bij 

toewijzing

Frequentie
Productcode 

iWmo - Wmo

Productcode 

iWmo - BW 

Productcode 

iJW

Begeleiding Crisis  €            1,33  €            1,81 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02C01 15C01 46A01

Begeleiding Groep Licht 0,16€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A11 15G01 n.v.t.

Begeleiding Groep Basis  €            0,22 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A12 15G02 41A23

Begeleiding Groep Complex  €            0,33  €            0,38 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A13 15G03 41A24

Begeleiding Individueel Licht  €            0,97 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A22 15G04 45A63

Begeleiding Individueel Basis  €            1,15 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A16 15G05 45A48

Begeleiding Individueel Complex  €            1,34 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A19 15G06 45A53

Opslag kindplaats (per kind, per etmaal)  €            8,22 stuk (i) stuk (i) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15G07 44G02

Time-Out Voorziening  €        210,40 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04G08 15G08 44G08

Vervoer  €          17,01 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 08A03 15511

Vervoer Plus  €          28,37 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 08A04 15512 42A04

Wonen/verblijf Crisis Basis  €        191,25 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15C02 46C02

Wonen/verblijf Crisis Hoog  €        262,92 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15C03 46A04

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief  €        210,40 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T01 44T01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief - partnerplaats  €        177,53 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T02 44T02

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Intensief  (scheiden wonen/zorg)  €        165,53 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T03 44T03

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Duurzaam  €        131,07 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D01 44D01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Duurzaam - partnerplaats  €          98,20 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D02 44D02

Wonen/verblijf groep met begeleiding Duurzaam  (scheiden wonen/zorg)  €          86,20 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15D03 44D03

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Perspectief 159,08€         213,50€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P01 44P01

Wonen/verblijf Groep met begeleiding Perspectief - partnerplaats  €        126,21 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P02 44P02

Wonen/verblijf groep met begeleiding Perspectief  (scheiden wonen/zorg)  €        114,21 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P03 44P03

Wonen/verblijf Individueel met begeleiding Perspectief  €        104,92 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P04 44P04

Wonen/verblijf Individueel met begeleiding Perspectief - partnerplaats  €          88,77 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P05 44P05

Wonen/verblijf individueel met begeleiding perspectief  (scheiden wonen/zorg)  €          76,77 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15P06 44P06

Werkt mee op trede 3  €            0,16 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A63 15A63

Werkt mee op trede 4  €            0,12 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A64 15A64

Werkt mee ontwikkeling naar trede 3  €        285,29 stuk (o) stuk (o) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A53 15A53

Werkt mee ontwikkeling naar trede 4  €        285,29 stuk (o) stuk (o) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A54 15A54

Werkt mee ontwikkeling naar trede 5  €        285,29 stuk (o) stuk (o) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 02A55 15A55
Zorgcoördinatie (Let op: er gelden specifieke regels voor toekenning en facturatie. 

Zie hiervoor het zorgproductenboek) 80,22€           stuk (i) stuk (i)
totaal binnen de geldigheid van de toewijzing

02A75 15A75 45A75
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iWmo - Wmo

Begeleiding Groep Duurzaam  €            0,21 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A14

Begeleiding Groep Duurzaam Intensief 0,25€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 07A16

Huishoudelijke hulp: Schoon huis 0,53€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 01001

Huishoudelijke hulp: Regie op gestructureerd huishouden 0,54€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 01002

Persoonlijke verzorging 0,55€             minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 03A11

Respijtopvang Thuis 180,21€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W01

Respijtopvang Basis 140,53€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W02

Respijtopvang Hoog 189,44€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 04W03

 Productcodetabel Midden-IJssel/Oost-Veluwe per 1-1-2023
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Productnaam Tarief Wmo

Eenheid 
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Huurbetaling  €          58,52 stuk (i) stuk (i) maand 15S04

Tijdelijke opvang basis  €        123,82 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15T05

Respijtopvang Thuis  €        180,21 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S01

Respijtopvang Basis  €        140,53 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S02

Respijtopvang Hoog 189,44€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 15S03

Productnaam Tarief Jeugd

Eenheid 

bij 

declaratie

Eenheid 

bij 

toewijzing

Frequentie
Productcode 

iJW

Behandeling Jeugd GGZ - Beschikbaarheidscomponent Crisis (per traject)  €        800,74 stuk (i) stuk (i) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54008

ADHD-zorg kinderartsen (per traject)  €        314,10 stuk (i) stuk (i) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 53A02

Psychische en psychiatrische zorg kinderartsen (per traject)  €        369,94 stuk (i) stuk (i) totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 53A04

Behandeling Basis  €            1,63 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A04

Behandeling Hoog  €            1,79 minuut uur totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A05

Behandeling Jeugd-GGZ Diagnostiek (volumenorm 1.500 min)  €            2,04 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (3 maanden) 54004

Behandeling Jeugd-GGZ Basale Stoornissen (volumenorm 8.000 min)  €            2,01 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (12 maanden) 54002

Behandeling Jeugd-GGZ Stabilisatie (volumenorm 10.000 min)  €            1,94 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (24 maanden) 54001

Behandeling Jeugd-GGZ EPA (volumenorm 12.000 min)  €            2,14 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (24 maanden) 54003

Behandeling Jeugd-GGZ Crisis (volumenorm 1.800 min)  €            2,14 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing (2 maanden) 54016

Dyslexie Pre-screening (volumenorm 60 min.)  €            1,65 minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (6 maanden) 45B80

Dyslexie Diagnostiek (volumenorm 840 min.)  €            1,81 minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (6 maanden) 45B81

Dyslexie Behandeling (volumenorm 4.140 min.)  €            1,65 minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (30 maanden) 45B82

Dyslexie Verlenging behandeling (volumenorm 720 min.)  €            1,65 minuut minuut Totaal binnen geldigheidsduur beschikking (12 maanden) 45B83

Behandeling Groep  €            0,58 minuut minuut totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 45A54

Verblijf Jeugd-GGZ categorie A  €        127,00 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54009

Verblijf Jeugd-GGZ categorie B  €        183,85 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54010

Verblijf Jeugd-GGZ categorie C  €        250,48 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54011

Verblijf Jeugd-GGZ categorie D  €        311,81 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54012

Verblijf Jeugd-GGZ categorie E  €        376,98 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54013

Verblijf Jeugd-GGZ categorie F  €        467,50 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54014

Verblijf Jeugd-GGZ categorie G  €        584,46 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54015

Verblijf Jeugd-GGZ categorie H  €        549,72 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 54018

Gezinshuis  €        178,67 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A10

Verblijf Behandelgroep  €        288,16 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A38

Verblijf 3-milieu  €        335,43 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A39

Pleegzorg  €          46,51 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 44A07

Pleegzorg LVB  €          48,44 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43803

JeugdzorgPlus  €        496,12 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A12

Respijtopvang Laag Jeugd  €        176,25 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 44A09

Respijtopvang Basis Jeugd  €        239,42 etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A11

Respijtopvang Hoog Jeugd 266,87€         etmaal etmaal totaal binnen de geldigheid van de toewijzing 43A66

NB: Daar waar bij eenheid "stuk(o)" staat vermeld, moet worden gelezen "Stuks Outputgericht"

NB: Daar waar bij eenheid "stuk(i)" staat vermeld, moet worden gelezen "Stuks Inspanningsgericht"

Specifiek MO-BW 2023

Specifiek Jeugd 2023


