Memo
Aan:
Van:
Datum:
Betreft:
Gevraagd:

Bijlage 2
Fysieke adviestafel
Jeugdhulpregio FoodValley, David Smeets en Miranda Vink
2 augustus 2017
Voorstel: Definitieve Tarieven Jeugd GGZ 2018
Voorstel aan te merken als een uitgewerkt voorstel;
Het BO te adviseren het voorstel over te nemen.

Toelichting

Inleiding
Bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet per 2015 is landelijk afgesproken om de DBCsystematiek nog drie jaar te handhaven. De overgangsperiode loopt af op 1 januari 2018, waarna DBC’s als
bekostigingsmethodiek niet langer een rol spelen in de j-ggz.1
Vanaf 1 januari 2018 is er een andere bekostigingssystematiek nodig. De werkgroep ter bepaling JGGZuurtarieven, productcodes en spelregels voor registratie 2018 is vier keer bij elkaar gekomen om afspraken
te maken, één maal is de werkgroep ambulant geannuleerd wegens het niet aanleveren van gegevens.
Werkgroepsleden ambulant: Dekker & Dooyeweerd2, Dr. Bosman, Eleos, GGZ Centraal, Karakter, Oene en
Postma, Pro Persona.
Werkgroepsleden verblijf: GGZ Centraal, Karakter en Intermetzo.
Deze partijen vormen ongeveer 70% van de GGZ omzet in de Jeugdhulpregio FoodValley.
Waar werken we naar toe?
De opgave waar we met ze allen voor staan is om samenhangende ondersteuning aan jeugdige en het gezin
te bieden, waarvoor de werkwijze van 1-gezin-1-plan in de Jeugdwet is vastgelegd. In lijn hiermee willen we
komen tot een bekostigingssystematiek die verdere integratie en samenwerking over de jeugdhulp
sectoren ondersteunt en mogelijk maakt.
Uitgangspunten Jeugdhulpregio FoodValley
• De overgang naar een andere bekostigingssystematiek leidt niet tot meer / minder kosten in totaal
voor ggz deel. Het moet voor de Jeugdhulpregio FoodValley dus macro kostenneutraal zijn. Door
uniformering kunnen individuele aanbieder er wel op voor- of achteruit gaan.
• Gekozen is voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. De inspanningsgerichte uitvoeringsvariant is
een contractvorm waarbij de gemeente de aanbieder betaalt voor de tijdsbesteding van een
behandelaar en waar van toepassing voor de verblijfsdagen in een kliniek.
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https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/uitfaseren-dbc-systematiek-jeugd-ggz-per-2018
Dekker & Dooyeweerd neemt ook deel namens vereniging psyzorg

•

Er is voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant gekozen omdat deze uitvoeringsvariant aansluit bij
de (huidige) bekostiging in de andere sectoren, waardoor verdere integratie en samenwerking over de
sectoren steeds meer mogelijk is. Deze uitvoeringsvariant heeft ook de voorkeur van de meeste
aanbieders.

Werkwijze in deze fase
• Er is een model gehanteerd voor het onderbouwen van de uurtarieven, waarmee inzichtelijk is hoe fte
prijs is opgebouwd. Dit model is ook gebruikt voor de tariefberekening voor de andere sectoren;
• Afgesproken is de huidige algemene definities die binnen de GGZ gangbaar zijn te continueren.
Relevante definities en productcodes staan in de landelijke productcodelijst;
• Aansluiten bij wat landelijk beschikbaar is / komt wat betreft definities en productcodes;
• Hanteren van spelregels voor registratie, berichtenverkeer, declaratie, verantwoording en controle die
het dichtst aansluit bij de landelijke standaarden. Denk hierbij ook aan; maandelijkse declaratie, start
en stop berichten.
De volgende gegevens zijn uitgevraagd bij de aanbieders in de werkgroep.
• Personele inzet (salarisschaal, % inzet)
• Verdeling direct, indirect, reistijd en niet cliëntgebonden
• Verblijfsgroepen
Deze gegevens zijn geanalyseerd conform het model wat eerder al is gebruikt voor het vaststellen van
tarieven in de andere sectoren en hebben geleid tot de volgende definitieve tarieven.
Uitgewerkt voorstel tot totstandkoming definitieve tarieven jeugd-GGZ 2018

Definitieve tarieven
Tarief specialistische GGZ
€ 103,65 per uur/ € 1,65 per minuut (2018)
Onderbouwing:
• Aanbieders met relatief veel psychiaters / hoger opgeleid personeel zetten ook relatief vaak lager
geschoold personeel in. Daarentegen zetten andere aanbieders minder in van beide.
• Er is een groot verschil tussen de directe en indirecte cliëntgebonden tijd tussen aanbieders. Een
verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat hoe complexer de problematiek is, des te meer
betrokkenheid er is van de omgeving van de jeugdige en dat hierdoor de indirecte cliëntgebonden tijd
toeneemt.
• Voor de cliëntgebonden uren stellen we de norm van 1.250: ingroei-pad richting uniformiteit van 1.305
Tarief basis GGZ
€ 89,88 per uur/ € 1,50 per minuut (2018)
Onderbouwing:
• Voor de basis GGZ (vaak ZZP’ers) is de norm van de NZA overgenomen van 90% van FWG 65.
Gedachte achter de indeling naar specialistische en generalistische basis- ggz is dat gb-ggz met
minder kosten de minder complexe zorgvragen behandeld. Het tarief van de basis GGZ zal ten
opzichte van de specialistische GGZ zo moeten liggen dat dit in verhouding is.
Tarief verblijf
Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad): € 116,00
Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad): € 162,00
Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad): € 208,00
Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad): € 253,00
Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad): € 345,00
Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad): € 391,00
Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad): € 551,00
Onderbouwing:
• FTE-Norm is nu zo afgestemd dat het tarief aansluit op bij de huidige tarieven.

Vervolg
• Jeugdhulpaanbieders waarvoor bovenstaande tarieven gaan gelden hebben de mogelijkheid tot het
geven van een algemene reactie, dan wel het aangeven van vragen/opmerkingen die hun organisatie
specifiek betreffen. U kunt uw vragen met toelichting sturen vóór 15 september 2017 via
contractmanagment@jeugdfv.nl of via uw contractmanager. Let op, individuele afspraken gaan veelal
samen met een omzetplafond.

Voorstel ambulant Jeugdhulpregio FoodValley op basis van FTE-Norm zodanig afgestemd dat het tarief aansluit op de huidige tarieven, verdere variabelen gelijk aan de Jeugd en
Opvoedhulp en LVB sectoren.

Indexatie (2018 ev.) gebeurd zoals reeds in de deelovereenkomst is opgenomen: Als het Rijk de Gemeente in zijn uitkering compenseert voor loon- en prijsstijging, dan indexeert de
Gemeente in het daaropvolgende jaar bovengenoemde tarieven en tarieven uit individuele addenda met het percentage van die compensatie.

Voorstel verblijf Jeugdhulpregio FoodValley op basis van functiemix, verdere variabelen gelijk aan de Jeugd en Opvoedhulp en LVB sectoren.

Indexatie (2018 ev.) gebeurd zoals reeds in de deelovereenkomst is opgenomen: Als het Rijk de Gemeente in zijn uitkering compenseert voor loon- en prijsstijging, dan indexeert de
Gemeente in het daaropvolgende jaar bovengenoemde tarieven en tarieven uit individuele addenda met het percentage van die compensatie.

