
 
 

    
 

 
 
 
 
Wijzigingen Bijlage 1 ‘Omschrijving Diensten’ bij de ‘Uitnodiging Intekenen Diensten’. 
 
Wijzigingen Bijlage 1 ‘Omschrijving Diensten’ versie 1.1 (09-10-2017) t.o.v. versie 1.0 (15-09-2017) 
 
 
Nr. 

1. Blz. 2/3, ‘Inhoudsopgave’: 
- Omschrijving JGGZ is toegevoegd. 

 
Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding 
 Dagbesteding 

2. Blz. 11/12, 2.7, ‘Dagbesteding Kinderdagcentrum (KDC)’:  
- Dienst is toegevoegd. 

 
Behandeling Jeugdhulp (JenO/LVB) 
 Individueel 

3. Blz. 19, 6.1, ‘Individuele behandeling’: 
- Omschrijving is aangepast. 
- Voorbeelden zijn verwijderd. 
- Doelgroep is toegevoegd. 
- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 91,20 per uur gewijzigd in € 93,00 per uur.  

 
4. Blz. 20, 6.2, ‘Individuele behandeling - zwaar’: 

- Dienst is toegevoegd in plaats van ‘Ambulante individuele behandeling’. Zie punt 8 hieronder. 
 

5. Blz. 21, 6.3, ‘Individuele behandeling gedragswetenschapper’: 
- Omschrijving is aangepast. 
- Doelgroep is toegevoegd. 
- Voorbeelden zijn verwijderd. 
- Aanvullende eisen zijn aangepast. 
- Tarief is van € 113,40 per uur gewijzigd in € 108,60 per uur.  

 
6. Blz. 22, 6.4, ‘Jeugdhulp Diagnostiek’: 

- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 113,40 per uur gewijzigd in € 108,60 per uur.  

 
7. Blz. 23, 6.5, ‘Ambulante crisishulp’: 

- Kleine tekstuele aanpassing in de omschrijving. 
- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 112,20 per uur gewijzigd in € 121,20 per uur. 

 
8. ‘Ambulante individuele behandeling / 45A65’ is verwijderd. Daarvoor in de plaats is ‘Individuele 

behandeling - zwaar / 45A65’ gekomen (zie blz. 20, 6.2): 
- Omschrijving is aangepast. 
- Doelgroep is toegevoegd. 
- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 101,40 per uur gewijzigd in € 118,20 per uur.  

 
9. ‘Dagactiviteit Kinderdagcentrum (KDC)’ is gewijzigd in ‘Groepsbehandeling Kinderdagcentrum 

(KDC)’. Zie punt 12 hieronder. 
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10. Blz. 24, 6.6, ‘Groepsbehandeling’: 
- Omschrijving is aangepast. 
- Doelgroep is toegevoegd. 
- Duur is van 9 maanden gewijzigd in maximaal 9 maanden. 
- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 71,01 per dagdeel gewijzigd in € 70,88 per dagdeel.  

 
11. Blz. 25, 6.7, ‘Groepsbehandeling Zwaar’: 

- Omschrijving is aangepast. 
- Doelgroep is toegevoegd. 
- Duur is van 9 maanden gewijzigd in maximaal 9 maanden. 
- Aanvullende eisen zijn verwijderd. 
- Tarief is van € 82,02 per dagdeel gewijzigd in € 81,90 per dagdeel.  

 
12. ‘Dagactiviteit Kinderdagcentrum (KDC) / 41K03’ is verwijderd. Daarvoor in de plaats is 

‘Groepsbehandeling Kinderdagcentrum (KDC) / 41K03’ gekomen (zie blz. 26, 6.8): 
- Omschrijving is aangepast. 
- Richtlijnen voor formatie op het KDC zijn toegevoegd. 
- Duur is van 9 maanden gewijzigd in maximaal 9 maanden. 
- Tarief is van € 72,03 per dagdeel gewijzigd in € 90,46 per dagdeel.  

 
13. Blz. 27, 6.9, ‘Behandelgroep Verblijf’: 

- Omschrijving: “Gemiddeld wordt in een behandelgroep 6,5 uur groepsbehandeling per week 
geleverd.” Gewijzigd in “Gemiddeld wordt in een behandelgroep 10 uur groepsbehandeling 
per week geleverd.” 

- Doelgroep toegevoegd. 
- Bezettingsgraad verwijderd. 
- Aantal jeugdigen per groep van 9 gewijzigd naar 8. 
- Aanvullende eisen verwijderd. 
- Tarief is van € 205,13 per etmaal gewijzigd in € 207,41 per etmaal.  

 
14. Blz. 28, 6.10, ‘Behandelgroep verblijf crisis’: 

- Omschrijving: “Gemiddeld wordt in een behandelgroep 6,5 uur groepsbehandeling per week 
geleverd.” Gewijzigd in “Gemiddeld wordt in een behandelgroep 10 uur groepsbehandeling 
per week geleverd.” 

- Omschrijving aangepast. 
- Doelgroep toegevoegd. 
- Aantal jeugdigen per groep van 9 gewijzigd naar 8. 
- Aanvullende eisen verwijderd. 
- Tarief is van € 205,13 per etmaal gewijzigd in € 231,58 per etmaal.  

 
15. Blz. 29, 6.11, ‘Behandelgroep verblijf 3 Milieusvoorziening’: 

- Omschrijving aangepast. 
- Bezettingsgraad verwijderd. 
- Doelgroep toegevoegd. 
- Duur van het verblijf toegevoegd. 
- Beoogd resultaat toegevoegd. 
- Aanvullende eisen verwijderd. 
- Tarief is van € 273,46 per etmaal gewijzigd in € 272,90 per etmaal.  

 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 

16. Blz. 30, 7.1, ‘Behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’: 
- ‘Behandeling Enkelvoudige Ernstige Dyslexie’ gewijzigd in ‘Behandeling Ernstige 

Enkelvoudige Dyslexie’. 
 

17. Blz. 31, 7.2, ‘Diagnostiek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’: 
- ‘Diagnostiek Enkelvoudige Ernstige Dyslexie’ gewijzigd in ‘Diagnostiek Ernstige Enkelvoudige 

Dyslexie’. 
 


