
 
 

    
 

Afschaalproduct/tussenproduct Behandeling - Begeleiding 
 
 
Productcode Jeugd  

Volgt 

 
Inleidende opmerkingen 
Deze dienst kan alleen worden ingezet als vervolg op de diensten 45A69 Individuele behandeling 
en 45A65 Individuele behandeling – zwaar. 
  
Uitzondering: zie “Bredere inzet afschaalproduct/tussenproduct”. 
 
 
Omschrijving 
Deze dienst betreft het (eventuele) vervolg op een behandeltraject binnen de J&O. Bij de diensten 45A69 
(individuele behandeling) en 45A65 (individuele behandeling zwaar) wordt van de aanbieder verwacht om 
de jeugdige en het gezin te behandelen en om te borgen dat de geleerde lessen verder ingesleten 
worden. Indien blijkt dat er na het aflopen van de beschikking meer tijd nodig is om de geleerde lessen in 
te slijten, dan kan deze dienst worden beschikt. Insteek is dat de dienst zo kort mogelijk wordt ingezet, 
tussen de 3-9 maanden. 
 
De dienst wordt uitgevoerd door de behandelaar die het gezin behandeld heeft. Aangezien de 
behandelaar in deze inslijtfase minder niet-declarabele tijd hoeft te maken (o.a. overleg, verslaglegging/ 
rapportage, voorbereiding, administratie) kan deze dienst met een lager tarief  worden ingezet. 
 
Doelgroep 
De jeugdige en het gezin hebben een behandeltraject (45A69 of 45A65) gehad vanwege (ernstige) 
gedragsproblemen door een lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of verstandelijke beperking of een 
psychiatrische of psychosociaal probleem of een combinatie daarvan. Deze dienst wordt ingezet als er na 
de behandelfase nog een vervolg nodig is om de veranderingen bij de jeugdige en het gezin in te laten 
slijten.  
 

Beoogde resultaat (identiek aan de 45A69 en 45A65) 

 Jeugdige functioneert en ontwikkelt zich leeftijdsadequaat binnen zijn/haar mogelijkheden zowel 
thuis als op school en in de vrije tijd of laat hierin positieve ontwikkelingen zien.  

 Ouders hebben toereikende opvoedvaardigheden of doen wat in het vermogen ligt en kunnen 
hun kind positief aansturen en stimuleren.  

 Ouders bieden de zorg en ondersteuning die hun kind nodig heeft, zo nodig met behulp van 
anderen. 

 
 
Bredere inzet afschaalproduct/tussenproduct 
Deze dienst kan bij wijze van uitzondering ook worden ingezet voor andere doelgroepen indien de al in 
MH gecontracteerde zorgaanbieder daarover overeenstemming met de RDS heeft bereikt en er een 
addendum is afgesloten waarin de doelgroep is opgenomen. Ook wordt een verklaring opgenomen dat 
aan de voorwaarde dat deze dienst moet volgen op een behandeltraject (de 45A69 en de 45A65) niet 
hoeft te worden voldaan. De consulent kan deze afspraken terugvinden in het “Handboek inzet 
ondersteuning en behandeling”. 
 
 
Tarief 
Op de website van NSDMH staan de meest actuele tarieven. 

 


