
Verwijsindex Jeugd 2019  Helmond/Peelgemeenten*
* Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

Omschrijving Behandelingsproducten 

jeugd 

cate- 

gorie
productcode Volume eenheid frequentie Variant  Tarief opmerkingen/ datum wijzigingen

1 Vaktherapie 45 45J01
Aantal te indiceren (max 20 

sessies)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht €  77,40 Maximaal 20 sessies

2 Jeugdhulp ambulant regulier (middel) 45 45J02
Aantal te indiceren (max 2 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 402,43 Maximale indicatieduur 6 maanden. 

3 Jeugdhulp ambulant regulier (zwaar) 45 45J03
Aantal te indiceren (max 3 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 523,29 Maximale indicatieduur 6 maanden.

4 Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 45 45J04
Aantal te indiceren (max 5 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 541,48 Maximale indicatieduur 12 maanden.

5
Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(middel) A
45 45J05

Aantal te indiceren (max 9 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 404,57 Maximale indicatieduur 12 maanden.

6
Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(middel) B
45 45J06

Aantal te indiceren (max 8 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 909,99 Maximale indicatieduur 12 maanden.

7
Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(middel) C
45 45J07

Aantal te indiceren (max 4 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 2.066,51 Maximale indicatieduur 12 maanden.

8
 Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(zwaar)D
45 45J08

Aantal te indiceren (max 7 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 531,12 Maximale indicatieduur 12 maanden.

9
 Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(zwaar E
45 45J09

Aantal te indiceren (max 6 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 851,74 Maximale indicatieduur 12 maanden.

10
 Jeugdhulp ambulant specialistisch 

(zwaar) F
45 45J10

Aantal te indiceren (max 5 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 2.669,43 Maximale indicatieduur 12 maanden.

11
 Diagnostiek en behandeling van 

ernstige enkelvoudige dyslexie
45 45A17 1 stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 5.400,00

Dit product wordt ingeregeld als TRAJECT. Dus bij volume dien je altijd 1 in te 

vullen. 

Diagnose: € 850,00 Geen apart product. Aanbieder declareert indien geen 

behandeling opvolgt het diagnosetraject van € 850 en stuurt 307 voortijdige 

beëindiging.

12
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep 

(middel)
45 45J12

Aantal te indiceren (of max 5 

dagdelen of max 9 dagdelen 

per week)

dagdeel (4 uur) per week inspanningsgericht € 75,12
* 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of 9 dagdelen onder schooltijden p.w. als 

vervanging van school. Maximale indicatieduur is 12 maanden.                                 

13
Jeugdhulp ambulant specialistisch groep 

(zwaar)
45 45J13

Aantal te indiceren (of max 5 

dagdelen of max 9 dagdelen 

per week)

dagdeel (4 uur) per week inspanningsgericht € 107,40
* 5 dagdelen p.w. buiten schooltijd of 9 dagdelen onder schooltijden p.w. als 

vervanging van school. Maximale indicatieduur is 12 maanden.  

14 Diagnostiek 45 45J14
Aantal te indiceren (max 20 

uur!)
uur

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
inspanningsgericht € 117,00 Maximaal aantal te indiceren uren = 20. 

15 Controle psychofarmaca 45 45J15 Aantal te indiceren stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 65,00 Richtlijn: aantal te indiceren 4-6 stuks per jaar

16 Ambulante spoedhulp Jeugd 0-18 46 46B01 1 stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 4.045,40

Dit product wordt ingeregeld als TRAJECT. Dus bij volume dien je altijd 1 in te 

vullen

17 Ambulante spoedhulp Jeugd 18-23 46 46J00 1 stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 4.045,40

Dit product wordt ingeregeld als TRAJECT. Dus bij volume dien je altijd 1 in te 

vullen

18 Zelfstandig leven Jeugd (middel) 50 50J04 Aantal te indiceren stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking*
outputgericht € 147,74 Maximale indicatieduur 12 maanden.

19 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 50 50J05 Aantal te indiceren stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking*
outputgericht € 288,26 Maximale indicatieduur 12 maanden.



20 Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 50 50J06 Aantal te indiceren stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking*
outputgericht € 572,26 Maximale indicatieduur 12 maanden.

21 Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 50 50J07
Aantal te indiceren (max 6 

stuks declaraties)
stuks

Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking*
outputgericht € 1.131,48 Maximale indicatieduur 6 maanden.

22 Zelfstandig leven Jeugd - individueel 50 50J08 Aantal te indiceren uur
per week/maand/totaal binnen 

geldigheidsduur beschikking
inspanningsgericht € 61,66 Maximale indicatieduur 3 maanden. 

23 Gezinshuis 43 43A04 

Aantal te indiceren (= gelijk 

aan het aantal maanden van 

de duur van de indicatie)

stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 4.227,92

Maximale indicatieduur 12 maanden. 

Voorbeeld: 6 maanden indicatie = 6 (volume) stuks (eenheid)

24 Jeugdhulp Verblijf (middel) 43 43J36
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht

Individueel tarief per 

aanbieder. Zie eigen 

contract.

regionaal tarief voor nieuwe instromers afhankelijk sector waar aanbieder 

onder valt:

CAO gehandicaptenzorg € 200,00 per etmaal

CAO GGZ € 195,00 per etmaal

CAO Jeugdzorg € 140,00 per etmaal

25 Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 43 43J37 
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht

Individueel tarief per 

aanbieder. Zie eigen 

contract.

regionaal tarief voor nieuwe instromers afhankelijk sector waar aanbieder 

onder valt:

CAO gehandicaptenzorg € 220,00 per etmaal

CAO GGZ € 275,00 per etmaal

CAO Jeugdzorg € 165,00 per etmaal

26 Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 43 43J38 
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht

Individueel tarief per 

aanbieder. Zie eigen 

contract.

regionaal tarief voor nieuwe instromers afhankelijk sector waar aanbieder 

onder valt:

CAO gehandicaptenzorg € 235,00 per etmaal

CAO GGZ € 335,00 per etmaal

CAO Jeugdzorg € 195,00 per etmaal

27 Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 43 43J39 
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht

Individueel tarief per 

aanbieder. Zie eigen 

contract.

regionaal tarief voor nieuwe instromers afhankelijk sector waar aanbieder 

onder valt:

CAO gehandicaptenzorg € 335,00 per etmaal

CAO GGZ € 485,00 per etmaal

CAO Jeugdzorg € 200,00 per etmaal

28 Logeren Jeugd 43 43J11 
Aantal te indiceren (max. 

104 per jaar)
etmaal

per week/maand/totaal binnen 

geldigheidsduur beschikking
inspanningsgericht € 193,75

29
Begeleiding naar zelfstandig wonen 

(verblijf excl. behandeling)
43 43B03 

Aantal te indiceren (= gelijk 

aan het aantal maanden van 

de duur van de indicatie)

stuks
Totaal binnen geldigheidsduur 

beschikking
outputgericht € 2.294,63

30 Verblijf spoedhulp Jeugd 43 43J40
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht  geen max tarief 

duur beschikking is maximaal 4 weken, daarna moet duidelijk zijn of vervolg 

noodzakelijk is en zo ja op welk product.

31 Pleegzorg 43 43A09 
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht € 41,29

32 Pleegzorg crisis 46 46J05
Aantal te indiceren (max 7 

etmalen per week)
etmaal per week inspanningsgericht € 41,29

33 Vervoer Jeugd 42 42A03 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 13,21

Voor de jeugdzorg dient er in voorkomende gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de codes 43J11, 45J01 t/m 45J10, 45A17, 45J12 t/m 45J15, 46B01, 46J00, 

50J04 t/m 50J07.

34 Vervoer Jeugd Rolstoel 42 42A04 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 16,76

Voor de jeugdzorg dient er in voorkomende gevallen vervoer ingezet te worden 

bij de codes 43J11, 45J01 t/m 45J10, 45A17, 45J12 t/m 45J15, 46B01, 46J00, 

50J04 t/m 50J07.

35
Vervoer bij Jeugdhulp ambulant 

specialistisch C1
42 42VC1 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 11,49

Een van deze productcodes kunnen worden ingezet voor geindiceerd vervoer 

bij codes 45J12 en 45J13, 45J05 t/m 45J10.

36
Vervoer bij Jeugdhulp ambulant 

specialistisch C2
42 42VC2 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 16,23

Een van deze productcodes kunnen worden ingezet voor geindiceerd vervoer 

bij codes 45J12 en 45J13, 45J05 t/m 45J10.



37
Vervoer bij Jeugdhulp ambulant 

specialistisch C3
42 42VC3 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 25,72

Een van deze productcodes kunnen worden ingezet voor geindiceerd vervoer 

bij codes 45J12 en 45J13, 45J05 t/m 45J10.

38
Vervoer bij Jeugdhulp ambulant 

specialistisch C4
42 42VC4 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 44,20

Een van deze productcodes kunnen worden ingezet voor geindiceerd vervoer 

bij codes 45J12 en 45J13, 45J05 t/m 45J10.

39
Vervoer bij Jeugdhulp ambulant 

specialistisch C5
42 42VC5 Aantal te indiceren etmaal per week en per maand  inrichten inspanningsgericht € 63,43

Een van deze productcodes kunnen worden ingezet voor geindiceerd vervoer 

bij codes 45J12 en 45J13, 45J05 t/m 45J10.

 

< 5 km. 5-10 km. 10-20 km. 20-30 km. >30 km.

Groepsvervoer Kind regulier 42VC1 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5

Groepsvervoer Kind rolstoel 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5

Individueel vervoer 42VC3 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5

Toelichting bij vervoerscodes 42VC1 t/m 42VC5: Indicatietool voor bepaling code vervoer bij Jeugdhulp amulant specialistisch


