
 

Verwijsindex 2023 met normenkader (versie 3) 

wijziging t.o.v. versie 2 :  aanpassing productnamen bij 5 codes segment 1/ vervallen productcode 41DBA/  toegevoegd tarief 46PCJ pleegzorg crisis jeugd en uitvoeringsvariant bij 50A85-50A86 
 

  indexering 3,57%  toegepast                   

  Segment 1 Administratieve verwerking: 

  
Product Code Tarief 2023 Uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal 
binnen 

beschikking 

Max. indicatie 
duur 

Volume Eenheid frequentie 

  Verblijf middelzwaar, inclusief behandeling 43J37  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Verblijf zwaar, inclusief behandeling 43J38  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Verblijf extra zwaar, inclusief behandeling 43J39  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Verblijf middelzwaar, exclusief behandeling 43V37  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht   n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Verblijf zwaar, exclusief behandeling 43V38  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht   n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Verblijf extra zwaar, exclusief behandeling 43V39  aanbiederspecifiek tarief  inspanningsgericht   n.v.t. 12 maanden  maximaal  7  etmaal week 

  Segment 1 behandeling GGZ 2 54V02  €                  123,00  inspanningsgericht A.    12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Segment 1 behandeling GGZ 3 54V03  €                  136,80  inspanningsgericht A.    12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Segment 1 behandeling LVB 45V55  €                    98,40  inspanningsgericht A.    12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Segment 1 behandeling Jeugdzorg 45V57  €                    99,60  inspanningsgericht A.   12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  MST, Multi Systeem Therapie 45J29  aanbiederspecifiek tarief  outputgericht D. / E.   5 maanden  bedrag in eurocenten euro (centen) geldigheidsduur 

  RGT, Relationele Gezins Therapie (v/h FFT) 45J30  aanbiederspecifiek tarief  outputgericht E.   6 maanden bedrag in eurocenten euro (centen) geldigheidsduur 

  MDFT, Multidimensionele Familietherapie 45J31  aanbiederspecifiek tarief  outputgericht E.   6 maanden bedrag in eurocenten  euro (centen) geldigheidsduur 

  Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) 45IGT  €              5.292,90  inspanningsgericht Q.    6 - 9 maanden  6 stuks geldigheidsduur 

A. Inzet ambulant specialistische behandeling bij segment 1 cliënten kan in duur en intensiteit afwijken. Indien toegang en aanbieder hier niet uitkomen is het RMT  bepalend voor het vaststellen van de omvang. 

B. 

Indiceren: Gemiddelde inzet per maand is 6,5 uur. Dit is de norm. Rekentabel: 50/50 : 6,5 uren betekent: directe tijd: 3,25 uur – indirecte tijd 3,25 uur. 
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden is dus maximaal 26 uur. Maatwerk is hierin mogelijk. 
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden. 
Maximaal 50% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn.  

C. 

Indiceren: Gemiddelde inzet per maand is 8 uur. Dit is de norm. Rekentabel: 60/40:  8 uren betekent: directe tijd 4,8 uur – indirecte tijd: 3,2 uur. 
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden is dus maximaal 32 uur. Maatwerk is hierin mogelijk. 
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden. 
Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn. 

D. 
MST: Voor LVB problematiek geldt een afwijkend tarief en een afwijkende maximale indicatie-duur (omdat de duur van het traject langer is vanwege doelgroep 6 maanden in plaats van 5 maanden).  
LET OP: in die situatie moet bij volume het van toepassing zijnde tarief in eurocenten ingevuld worden. Voorbeeld: stel het afwijkende tarief is € 12.345,67 dan vul je 1234567 in als volume. 

E. Trajectprijs. De zorgaanbieder declareert maandelijks de geleverde zorginzet tot maximaal het productbedrag. 

Q. Dit product  valtonder segment 1, maar wordt ingezet in het kader van het transformatiefonds  

 

 



 

 

 

  Segment 2 Administratieve verwerking: 

  
Product Code Tarief Uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal 
binnen 

beschikking 

Max. indicatie 
duur (leeftijd) 

Volume Eenheid frequentie 

  Gezinshuis 43A10  €                  152,28  inspanningsgericht - n.v.t.  max tot 21 jaar  maximaal 7 etmaal week 

  
Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf 
excl behandeling) 

43B99  €                    85,08  inspanningsgericht - n.v.t.  max tot 18 jaar  maximaal 7 
etmaal week 

  Pleegzorg 43A09  €                    49,10  inspanningsgericht - n.v.t. max tot 23 jaar maximaal  7 etmaal week 

  Woongroep (geen gezinssetting) 43A14  €                  222,20  inspanningsgericht - n.v.t  max tot 18 jaar  maximaal 7 etmaal week 

  Complexe LVB woonvorm** 43A13 nog in ontwikkeling inspanningsgericht -          

                      

  Segment 3 Administratieve verwerking: 

  
Product Code Tarief Uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal 
binnen 

beschikking 

Max. indicatie 
duur 

Volume Eenheid frequentie 

  
Jeugdhulp voor ernstig meervoudig 
beperkten 0-7jr 

41A04  €                120,64  inspanningsgericht F n.v.t. 12 maanden  maximaal 9  dagdelen week 

  
Jeugdhulp voor opgroei problematiek bij het 
jonge kind 

41A03  €                120,64  inspanningsgericht F. n.v.t. 12 maanden  maximaal 9  dagdelen week 

  Weer terug naar school  41B03  €                  82,59  inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden  maximaal 9  dagdelen week 

  Duurzame dagbesteding  41A18  €                  71,38  inspanningsgericht - n.v.t. 12 maanden  maximaal 9  dagdelen week 

  
Specialistische naschoolse opvang 50A93  €                  69,98  inspanningsgericht G. n.v.t. 12 maanden 

maximaal 5 per 
week  

(en max 2 p/dag) 
dagdelen week 

F. Een dagdeel/stuks is bij dit product  3 uur 

G. 
Op schooldagen is het volume maximaal 1 dagdeel  (met maximum van 5 per week). Indien specialistische naschoolse opvang ingezet moet worden tijdens schoolvakanties dan is het maximale volume 9 
dagdelen per week en is er ook een andere frequentie mogelijk (geldigheidsduur/beschikking). 

 

  



  Segment 4 ( let op: de intake is alleen declarabel als de behandeling bij dezelfde organisatie plaatsvindt) Administratieve verwerking: 

  
Product Code Tarief Uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal 
binnen 

beschikking 

Max. 
indicatie 

duur 
Volume Eenheid frequentie 

  Vaktherapie 45J50  €                79,03  inspanningsgericht H. 
20 stuks, 

verlenging 10 
n.v.t Aantal geïndiceerd Stuks geldigheidsduur 

  Jeugdhulp ambulant regulier individueel 45A73  €                96,00  inspanningsgericht I. 21 uur 6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  GGZ 1 Jeugdhulp ambulant specialistisch 54001  €              109,80  inspanningsgericht J. 36 uur 6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  GGZ 2 Jeugdhulp ambulant specialistisch 54002  €              123,00  inspanningsgericht J. 60 uur 10 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  GGZ 3 Jeugdhulp ambulant specialistisch 54003  €              136,80  inspanningsgericht B. 80 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  LVB 1 Jeugdhulp ambulant specialistisch 45A53  €                90,00  inspanningsgericht J. 36 uur 6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  LVB 2 Jeugdhulp ambulant specialistisch 45A55  €                96,60  inspanningsgericht C. 96 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Jeugdzorg 1, jeugdhulp ambulant specialistisch 45A56  €                94,20  inspanningsgericht J. 48 uur 8 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Jeugdzorg 2, jeugdhulp ambulant specialistisch 45A57  €                99,60  inspanningsgericht C. 96 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Ernstige Dyslexie (ED)-diagnose 45D17  €              934,87  outputgericht E. n.v.t 3 maanden bedrag in eurocenten euro geldigheidsduur 

  Ernstige Dyslexie (ED)-behandeling 45B17  €          5.155,12  outputgericht E. n.v.t  18 maanden  bedrag in eurocenten euro geldigheidsduur 

  Jeugdhulp ambulant regulier groep 45A71  €                59,57  inspanningsgericht -  8 stuks   6 maanden  Aantal geïndiceerd stuks geldigheidsduur 

  Diagnostiek 45J14  €              132,60  inspanningsgericht - 20 uur 3-6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Instellen en controleren psychofarmaca 45C55  €              123,00  inspanningsgericht    25 uur   12 maanden  Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Begeleiding individueel I  50A81  €                69,60  inspanningsgericht K. 208 uur   24 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Begeleiding individueel 2 50A82  €                73,20  inspanningsgericht L. 208 uur 12 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Begeleiding individueel 3 50A83  €                78,00  inspanningsgericht - zelf bepalen 6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Praktische pedagogische thuisbegeleiding  50A84  €                68,40  inspanningsgericht - zelf bepalen 6 maanden Aantal geïndiceerd uren geldigheidsduur 

  Begeleiding Groep 1  50A85  €                44,59  inspanningsgericht  F. n.v.t 12 maanden max. 4 per week/1 per dag Stuks (sessie) week 

  Begeleiding Groep 2 50A86  €                57,61  inspanningsgericht  F. n.v.t 12 maanden max. 4 per week/1 per dag Stuks (sessie) week 

  Logeren jeugd 43J11  €              201,42  inspanningsgericht - 104 etmalen 12 maanden Aantal geïndiceerd etmaal geldigheidsduur 

  
Respijtzorg  43A40  €                37,86  inspanningsgericht - 

 max 52 dagen (24-
uurs) oftewel 208 

dagdelen  
 12 maanden  Aantal geïndiceerd dagdeel geldigheidsduur 

H. Bij aanvullende verzekering is de Zvw in principe voorliggend.  

I. Maximaal 30% van de tijd mag indirect cliëntgebonden tijd zijn 

J. 

Indiceren : Gemiddelde inzet per maand is 6 uur. Dit is de norm. Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 4 maanden 
is dus in principe maximaal 24 uur. Maatwerk is hierin mogelijk.  
Declaratie bij voortijd afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden. 
Maximaal 40% van de gedeclareerde tijd mag indirecte cliëntgebonden tijd zijn. Rekentabel: 60/40:  6 uren betekent: directe tijd 3,6 uur – indirecte tijd: 2,4 uur. 

K. 
Indiceren: Maximaal gemiddelde inzet per week is 2 uur.  
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 20 weken is dus maximaal 40 uur.  
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden 

L. 
Indiceren: Maximaal gemiddelde inzet per week is 4 uur.  
Bij de indicatiestelling wordt bij het verkorten van de indicatieduur het maximum aantal uren evenredig verlaagd. Een indicatie van bijv. 20 weken is dus maximaal 80 uur.  
Declaratie bij voortijdig afsluiten: er wordt geen herberekening gemaakt van uren/maanden. 



 

 

  Segment 5 Administratieve verwerking: 

  

Product Code Tarief Uitvoeringsvariant 
*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal binnen 
beschikking 

Max. indicatie 
duur 

Volume Eenheid frequentie 

  Pleegzorg crisis Jeugd 46PCJ €              53,68 inspanningsgericht M.    28 dagen  maximaal 7 etmaal week 

  Gezinshuis crisis Jeugd 46GCJ €            155,42 inspanningsgericht M./N.    28 dagen  maximaal 7 etmaal week 

  Ambulante spoedhulp Jeugd  46AS1 €            118,26 inspanningsgericht O. richtlijn: maximaal 25  28 dagen   aantal geïndiceerd  uur geldigheidsduur 

  Ambulante spoedhulp Jeugd GGZ 46AS2 €            142,04 inspanningsgericht P. richtlijn: maximaal 38  42 dagen   aantal geïndiceerd  uur geldigheidsduur 

  Spoedhulp Verblijf Jeugd 46SV1 Aanbieder specifiek tarief inspanningsgericht M./N.    maximaal 7 etmaal week 

  Spoedhulp Verblijf Jeugd GGZ 46SV2 Aanbieder specifiek tarief inspanningsgericht M./N. 
   maximaal 7 etmaal week 

M. 
Verlenging is in uitzonderlijke gevallen in overleg met gemeentelijke toegang mogelijk. Definitie Etmaal (verblijfsdag): een dag waarbij aanvullend op de nacht minimaal 1 volledig dagdeel is verbleven (voorafgaand of 
volgend op een nacht) 

N. 
Indien er sprake is van weekendverlof mogen maximaal 2 etmalen (verblijfsdagen) als aanwezig worden aangemerkt waarop thuis is verbleven(verlof)/de jeugdige afwezig is geweest. Aanbieder blijft gedurende het 
weekendverlof volledig verantwoordelijk voor de zorgverlening aan het kind dat met weekendverlof is. Er dienen hierover duidelijke afspraken te worden gemaakt met de ouder(s). Weekendverlof is met 
inachtneming van bovenstaande regels declarabel.  

O. 
Verlenging is in uitzonderlijke gevallen in overleg met gemeentelijke toegang mogelijk. Maximaal in te zetten uren is 25. Standaard wordt 25 uur toegewezen waarvan op basis van de inspanningsgerichte variant een 
aanbieder enkel die uren declareert die ingezet zijn. Er kan in hoge uitzondering in overleg max. 35 uur toegewezen worden. 

P. 
Verlenging is in uitzonderlijke gevallen in overleg met gemeentelijke toegang mogelijk. Maximaal in te zetten uren is 38. Standaard wordt 38 uur toegewezen waarvan op basis van de inspanningsgerichte variant een 
aanbieder enkel die uren declareert die ingezet zijn. Er kan in hoge uitzondering in overleg max. 53 uur toegewezen worden. 

                     

 Codes pilots Transformatiefonds  

 Productomschrijving 
Code  Tarief  uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max. aantal binnen 
beschikking 

Max. indicatie 
duur 

 volume  eenheid frequentie 

 
Care4Talent 41C4T  €                     88,03  inspanningsgericht     

 8 - 11 
maanden  

maximaal 5  etmaal week 

                     

 Vervallen codes per 1-1-2023 

 Productomschrijving Code  Toelichting  

 BabyExtra GGzE -  vervalt  Productcode 50BA1 vervalt per 1-1-2023, deze inzet kan vanaf dan onder productcode GGZ1 geïndiceerd worden  

 

Intersectorale FACT Jeugd Zuidoost 
Brabant 

vervalt  Productcode 45IFA vervalt per 1-1-2023, deze inzet kan vanaf dan onder behandelcodes geïndiceerd worden  

  Deeltijd Behandeling Autisme (DBA) vervalt  Productcode 41DBA vervalt per 1-1-2023, deze inzet kan vanaf dan onder behandelcode Segment 1 GGZ2 (54V02) geïndiceerd worden  

 

 



 

 

 

 

 

 

  Vervoer Administratieve verwerking: 

  
Product Code Tarief Uitvoeringsvariant 

*Zie ook 
voetnoot 

Max.  aantal 
binnen 

beschikking 

Max. 
indicatie 

duur 
Volume Eenheid frequentie 

  Vervoer Jeugd regulier  42A03  €             14,90  inspanningsgericht       

Aantal geïndiceerde etmalen 
afstemmen op gekozen 

frequentie (voorbeeld: bij 
frequentie week is het 

aantal etmalen maximaal 7) 

etmaal 

week óf maand óf 
geldigheidsduur 

  Vervoer Jeugd rolstoel 42A04  €             18,91  inspanningsgericht       etmaal 

  

Vervoer naar ambulant specialistische jeugdhulp* 
(Uitsluitend in te zetten in combinatie met een van de 
volgende productcodes: 41A03, 41A04, 54001, 54002, 
54003, 45A53, 45A55, 45A57, 45J29,  45J30, 45J31) 

42VC1  €             12,96  inspanningsgericht       etmaal 

  42VC2  €             18,30  inspanningsgericht       etmaal 

  

42VC3  €             29,00  inspanningsgericht 

  

  
 
    

etmaal 

  42VC4  €             49,84  inspanningsgericht       etmaal 

  42VC5  €             71,53  inspanningsgericht       etmaal 

                      

  
*Indicatiewijzer vervoer ambulant spec. 
jeugdhulp 

  < 5 km. 5-10 km. 
10-20 
km. 

20-30 km. >30 km. 
     

  
GROEP 

Kind 
regulier 

42VC1 42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 
      

  
GROEP 

Kind 
rolstoel 

42VC2 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5 
      

  
Individueel   42VC3 42VC3 42VC4 42VC5 42VC5 

     

 


