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Beste relatie,

Periodiek willen wij u, middels deze nieuws-
brief, informeren over de belangrijkste ont-
wikkelingen, aandachtspunten en activiteiten 
binnen regio WBO.
Regio WBO heeft altijd intensief samen- 
gewerkt met u als aanbieder. Vanaf begin 
2018 zijn twee accountmanagers aangesteld 
(Barry op den Kamp en Rob van den Broek) 
om dit contact met u te onderhouden en de 
samenwerking verder te professionaliseren en 
optimaliseren. 

Werkinstructie Verlengde 
Jeugdhulp voor jeugdhulp
professionals
Bij benadering van de management informatie 
is het ons opgevallen dat een hoog aantal 
jeugdigen van 18 jaar of ouder in zorg is onder 
de noemer ‘Verlengde Jeugdhulp’. Verlengde 
Jeugdhulp zou echter toegepast moeten worden 
in uitzonderlijke gevallen. 

De hoofdregel is simpel: jeugdhulp stopt op 
het moment dat de jeugdige de leeftijd van  
18 jaar bereikt. En daar is ook een reden voor. 
De meeste vormen van jeugdhulp vallen na het 
18e levensjaar namelijk onder een andere wet. 
Concreet gaat het dan vooral om de Zorg-
verzekeringswet (voor de geestelijke gezond-
heidszorg), de Wmo (voor o.a. begeleiding, 
beschermd wonen of respijtzorg) en de Wet 
langdurige zorg (voor behandeling en verblijf 
van jeugdigen met een (licht) verstandelijke 
beperking). Het voortzetten van hulpverlening 

op grond van de Jeugdwet na het 18e jaar, kan 
dus alleen voor ondersteuning die na het 18e 
jaar niet onder een ander wettelijk regime valt.

Productcodes
In het bijzonder willen we ons richten op de 
zorg met de volgende productcodes;
Productcodes 45A04, 45A05 kan (in bijna alle 
gevallen) vergoed worden door de WMO
Productcode 45A48 kan (in bijna alle gevallen) 
vergoed worden door de WMO of ZVW
Productcode 41A22, 41A23, 41A24 (dag-
bestedingscodes), in bijna alle gevallen vergoed 
worden door WMO of WLZ.
Productcode 54001, 54002 en 54003 kan (in 
bijna alle gevallen) vergoed worden door ZVW
Productcode 45A65 (vaktherapie), mocht je als 
18+ nog gebruik maken van non-verbale thera-
pie dan is dat vanuit de ZVW of WLZ.

In de toeleiding naar zorg dient vanaf 16 jaar 
rekening te worden gehouden met de over-
gang naar 18. Ga als aanbieder bij een verwij-
zing in gesprek m.b.t. financiering na 18 jaar, 
wetende dat dit vanuit de verlengde jeugdhulp 
niet langer gefinancierd kan worden. 
Ga na of u ingekocht bent bij Wmo / ZvW 
/ Wlz. Als dit bij u niet mogelijk is betekend 
het dat u niet de passende aanbieder bent. 
Het niet ingekocht zijn bij een voorliggende 
financieringsvorm is geen reden om verlengde 
jeugdhulp in te zetten.

In Artikel 14.1 en 14.2 van de bijlage t.a.v. in-
houdelijke en specifieke leveringsvoorwaarden 
staat een duidelijke beschrijving voor aanbieders.  
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Artikel 14 Deugdelijke overdracht naar andere 
financieringsvorm  
1.  Opdrachtnemer is mede verantwoordelijk 

voor een warme overdracht naar een andere 
financieringsvorm.  
Andere financierings vormen zijn:

 a. Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 b.  Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo);
 c. Zorgverzekeringswet (Zvw);
 d. andere relevante wetgeving.
2.  Bij het verlenen van jeugdhulp aan een 

jongere van 16 jaar of ouder, waarvan 
de verwachting bestaat dat de hulpvraag 
doorloopt na het 18e levensjaar, neemt 
Opdrachtnemer het initiatief om samen 
met de Jeugdige en het Cliëntsysteem een 
toekomstplan/perspectiefplan op te stellen 
en de hulpverlening daarop af te stemmen. 

Welke jeugdhulp valt na het 18e jaar niet 
onder een andere wet en zou dus kunnen 
doorlopen onder de Jeugdwet? 
In de praktijk hebben we het eigenlijk alleen 
over hulp die vóór 1 januari 2015 onder de 
Wet op de jeugdzorg viel. Het gaat dan  
bijvoorbeeld om pedagogische gezinsbege-
leiding, opvoedondersteuning, vaardigheids-
trainingen, creatieve therapie of speltherapie, 
maar ook pleegzorg. Deze vormen van onder-
steuning kunnen doorlopen tot maximaal het 
23e levensjaar, als sprake is van één van de 
volgende drie situaties:
•  De jeugdige ontving al jeugdhulp voor 

zijn 18e jaar en voortzetting van deze 
hulp is nood zakelijk (en er is geen andere 
financierings mogelijkheid bij de aanbieder 
en/of vergelijk bare aanbieder). 

•  Voordat de jeugdige 18 jaar werd is bepaald 
dat jeugdhulp noodzakelijk is

•  Na beëindiging van jeugdhulp die was aan-
gevangen voor het bereiken van de 18-jarige 
leeftijd, wordt binnen een termijn van een 
half jaar vastgesteld dat hervatting van de 
jeugdhulp noodzakelijk is.

Mocht er sprake zijn van verlengde jeugdzorg, 
dan is hier een gedegen onderbouwing  vanuit 
de verwijzer voor nodig. De zorg die ingezet 
wordt op basis van verlengde jeugdzorg, zal 
ook gericht moeten zijn op uitstroom. 
Is er geen sprake van één van de hiervoor 
genoemde situaties, dan is voortzetting van 
de ondersteuning op grond van de Jeugdwet 
niet aan de orde. De ondersteuning vanuit de 
jeugdwet houdt dan definitief op.

Concreet is het verzoek geen zorg te verlenen 
voor bovengenoemde productcodes na het 18e 
levensjaar. Laat een beschikking altijd beëin-
digen een dag voor dat de jeugdige zijn 18e 
levensjaar bereikt. Alleen in hoge  
uitzondering kan gebruik gemaakt worden van 
verlengde Jeugdhulp.

In geval van twijfel en/of vragen neem contact 
op met jeugdhulp@breda.nl

mailto:jeugdhulp@breda.nl
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Declarabel / niet declarabele tijd
Omdat er onduidelijkheid bestaat over wat wel 
en niet declarabel is, is er opdracht gegeven aan 
een externe partner om een specifieke werk-
instructie op te stellen. Deze werkinstructie is 
voor verwijzers en u als aanbieder. Door deze 
eenduidige werkinstructie verwachten we min-
der onduidelijkheden bij de afstemming van de 
te beschikken zorg.
Voor nu willen we u een aantal praktische hand-
vatten geven. 
De regels van de NZA (DBC regels declaratie 
2013) gebruiken we hiervoor als fundering.
Wat verstaan we onder directe cliëntgebonden 
tijd: (declarabel)
Direct cliëntgebonden tijd is de tijd waarin een 
behandelaar / begeleider, in het kader van de 
diagnostiek of behandeling contact heeft met 
de cliënt, familieleden, gezinsleden, ouders, 
partners of andere naasten (het systeem) van de 
cliënt. Onder direct cliëntgebonden tijd valt.
• Face-to-face contact
• Telefonisch contact
• Multidisciplinair overleg t.b.v. de cliënt 
• Elektronisch contact
• Opstellen van het behandelplan

Dit betekent dat er alleen tijd geregistreerd 
kan worden als het contact in het kader is van 
het behandelplan van de cliënt. Hieronder valt 
bijvoorbeeld niet bijpraten, koffiedrinken of het 
maken van een afspraak met het systeem van de 
cliënt.
Wat verstaan we onder Indirecte cliëntgebonden 
tijd: (niet declarabel) 
Dit betreft de indirecte tijd die de behandelaar 
/ begeleider besteed aan zaken rondom een 
contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), 

maar waarbij de cliënt (of het systeem van de 
cliënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden hiervan  
zijn:
• Kort functioneel contact / inhoudelijke over-

dracht met school, behandelaar, collega’s, e.d. 
waarbij de cliënt of systeem niet aanwezig is. 

• Het voorbereiden van een activiteit / behandel- 
/ begeleidingssessie.

• Verslaglegging / rapportage, buiten het opstellen 
van het behandelplan om, hieronder valt ook 
rapportage ten behoeve van het behandelplan.

• Administratieve taken
• Reistijd (is verdisconteerd in het berekende 

uurtarief) 
• Hersteltijd na een intensieve begeleidings- / 

behandelsessie. 

315 ( verzoek om toewijzing ) /  
301 ( toewijzingsbericht )

Zoals eerder aangekondigd gaat de regio WBO 
een gedeelte van het berichtenverkeer aanpas-
sen.
Tijdens de laatste bijeenkomst in augustus heb-
ben we afgesproken dat op het moment van in-
voeren we jullie hiervan op de hoogte brengen.
 
We hebben besloten om per 1 oktober 2018 het 
goedkeuren van de berichten via de gemeente 
te laten lopen.
Beschikkingen die door het CJG / Sociaal 
wijkteam worden afgegeven en waarbij de 
aanbieder al bekend is worden als een 301 ( 
toewijzingsbericht ) naar de aanbieder gestuurd. 
Hiervoor hoeft de aanbieder geen 315 ( verzoek 
om toewijzing ) meer voor in te dienen.
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Voor alle overige verwijzingen blijft gelden dat 
de aanbieder een 315 bericht moet indienen. 
De berichten gaan door een medewerker van de 
betreffende gemeente beoordeeld worden.
Voor de verwerkingstijd wordt rekening gehou-
den met de landelijke standaard dat er binnen 
5 werkdagen een reactie moet zijn op het 315 
bericht.
 
Let op: Dit alles met uitzondering van de ge-
meente Werkendam, Woudrichem en Aalburg 
zij pakken dit na de fusie op 01-01-2019 op. 
Hiervoor blijft alles zoals het nu is en is boven-
staande niet van toepassing.“

Zoals u tijdens de bijeenkomsten op 22- en 23 
augustus heeft meegekregen staan we geza-
menlijk voor een aantal complexe uitdagingen. 
We hopen hierin constructief met u samen te 
werken, om de beste hulp voor onze jeugdigen 
te kunnen blijven garanderen. 

Eventuele vragen en/of opmerkingen: 
jeugdhulp@breda.nl  


