Basis Jeugd-GGZ
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van (of het vermoeden van) een DSM5-benoemde
stoornis. Ondersteuning door de huisarts of het lokale team biedt onvoldoende resultaat/perspectief,
waardoor de inzet van Basis Jeugd-GGZ noodzakelijk is.
De behandeling is gericht op het verminderen of voorkomen van verergering van o.a.
gedragsproblemen, waardoor een blijvende verbetering in het (maatschappelijk) functioneren wordt
gerealiseerd. Naast de verbetering op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg richt de
behandeling zich op een verbetering van het functioneren van de jeugdige in het gezin, in sociale
relaties en op het vlak van aanpalende levensdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs). De zorg wordt – bij
voorkeur – zo dichtbij mogelijk geboden en is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige.
Doelgroep
Jeugdigen met een beperking op grond van (of het vermoeden van) een DSM5-benoemde stoornis. Er
is hierbij sprake is van een ziektebeeld met lichte tot matige beperkingen in het dagelijks functioneren.
De jeugdige kan terugvallen op een steunsysteem voor toezicht, zorg en praktische en emotionele
steun.
Aanvullende eisen
• De hulp wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van wo tot en
met wo+ (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met woopleidingsniveau.
• De behandeling vindt altijd plaatst onder toezicht van een regiebehandelaar.
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het ondersteuningsplan,
voor integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk
verleenede zorg.
• De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars.
Deze kennen tenminste een hbo-opleidingsniveau.

Categorie

Regiebehandelaar (minimaal 60% tijd)

Medebehandelaar (maximaal
40% tijd)
-

Catagorie 1
HBO+
Categorie 2:

-

Postmaster
Categorie 3:

-

GZ psycholoog
Kinder – en Jeugdpsycholoog
(NIP/SKJ)
Orthopedagoog generalist (NVO/SKJ)
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

Postmaster

De directe en indirecte cliëntgebonden tijd mag worden gefactureerd.
Tarief
€ 88,09 per uur

HBO professional

Specialistische Jeugd-GGZ
De inzet van dit product bestaat uit twee delen: diagnostiek en behandeling.
Diagnostiek
Door de inzet van diagnostiek wordt de oorzaak van onderliggende gedragsproblemen verduidelijkt,
de zorgvraag bepaald en zo nodig een persoonlijk behandelplan opgesteld. In het behandelplan wordt
aangegeven welke interventies er worden ingezet om het kind en het gezin te ondersteunen om te
komen tot herstel en/of verdere achteruitgang te voorkomen.
Onder diagnostiek worden de volgende activiteiten onderscheiden:
• Intake/screening: alle activiteiten gericht op verduidelijking van de zorgvraag.
• Verwerven informatie van eerdere behandelaars en/of het CJG.
• Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie middels
gesprekken en vragenlijsten.
• Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de
partner, familie of andere relaties van de cliënt middels gesprekken en vragenlijsten.
• Psychiatrisch onderzoek.
• Psychodiagnostisch onderzoek.
• Contextueel onderzoek: inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van onder
andere het gezin en de school voor de jeugdige.
• Het terugkoppelen van het advies aan de jeugdige over de in te zetten behandeling.
Behandeling
De jeugdige wordt individueel behandeld op grond van een DSM5-benoemde stoornis. Ondersteuning
door de huisarts of de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH-er), het jeugdteam en/of behandeling
in de Basis Jeugd-GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden of zal naar verwachting onvoldoende
resultaat bieden, waardoor de inzet van Specialistische Jeugd-GGZ noodzakelijk is. De behandeling is
gericht op maatschappelijk herstel en op het verminderen of voorkomen van verergering van
gedragsproblemen, waardoor een blijvende verbetering in het functioneren wordt gerealiseerd. Naast
de verbetering op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg richt de behandeling zich op een
verbetering van het functioneren van de jeugdige in het gezin, in sociale relaties en op het vlak van
aanpalende levensdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs). De zorg wordt – bij voorkeur – zo dichtbij
mogelijk geboden en is gericht op de individuele behoeften van de jeugdige.
Doelgroep
Jeugdigen met een beperking op grond van een DSM-benoemde stoornis. Er is sprake is van een
hoog risico, een ernstig ziektebeeld en matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.
Er zijn duidelijke aanwijzingen die duiden op comorbiditeit, een gevaar voor zelfverwaarlozing,
ernstige opvoedingsproblematiek en/of decompensatie.
Aanvullende eisen
• De diagnostiek wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van wo
tot en met Medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet van wo+opleidingsniveau. De Medisch specialist wordt voor een beperkt gedeelte van de tijd
betrokken.
• De behandeling wordt geboden door professionals met een opleidingsniveau variërend van
hbo+ tot en met Medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet van wo+opleidingsniveau. De Medisch specialist is bij de behandeling betrokken.
• De behandeling vindt altijd plaatst onder toezicht van een regiebehandelaar.
• De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het ondersteuningsplan,
voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk
verleende zorg.

•

De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars.
Deze kennen ten minste een hbo-opleidingsniveau.

Categorie

Regiebehandelaar (minimaal 60% tijd)

Medebehandelaar (maximaal 40%
tijd)

Catagorie 1

-

HBO professional

-

GZ psycholoog
Kinder – en Jeugdpsycholoog
(NIP/SKJ)
Orthopedagoog generalist
(NVO/SKJ)

HBO+
Categorie 2:
Postmaster
Categorie 3:

-

Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

-

Psychiater

Post master
Categorie 4:
Med. specialist

De directe en indirecte cliëntgebonden tijd mag worden gefactureerd.

Tarief
€ 99,23 per uur

