Volume tabel – leidraad gemiddeld volume per product
Onderstaande tabel is nadrukkelijk bedoeld als leidraad en hulpmiddel om het gesprek met elkaar te kunnen
voeren over benodigd volume. Genoemde volumes zijn niet (contractueel) vastgelegd. M.u.v. de volumes
genoemd in de kolom: vast aantal eenheden volgens productenboek.
De genoemde volumes zijn tot stand gekomen a.d.h.v. uitvragen bij onze gecontracteerde aanbieders en
ervaringen vanuit RIOZ en regionaal beleid. Voor een aantal producten was het niet mogelijk om een
representatief gemiddeld volume aan te geven. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat aanbieders met
verschillende doelgroepen werken en producten deels aangepast worden aan de behoeften/kenmerken van de
betreffende doelgroep. Het noemen van een gemiddelde doet dan geen recht aan het geleverde maatwerk en
zou slechts verwarrend werken. Ook zijn de verblijfsproducten niet opgenomen in de volume tabel. Daarbij is
uitgangspunt dat het max. 31 etmalen per maand kan zijn en bij deeltijd is het ook hier maatwerk.
Uitgangspunt blijft het op maat afstemmen in de driehoek: jeugdige/gezin - verwijzer - jeugdhulpaanbieder.
Neem zwaarte van hulpvraag en doelgroep mee in het driehoek gesprek m.b.t. bepaling volume.
Directe - indirecte tijd: genoemd volume betreft de totale tijd die besteed wordt aan jeugdige/gezin, dus direct én
indirect samen.
Op basis van ervaringen van gemeentelijke toegangsteams, onze jeugdhulp aanbieders en RIOZ, zal waar
nodig/mogelijk de tabel worden aangevuld of aangepast. We zijn immers allemaal nog zoekende in de nieuwe
werkwijze/inkoopsystematiek.

Product
Consultatie en advies HBO

Advies voor
Productcode max. volume
per maand
50B01

Vast aantal eenheden volgens productenboek
Per consult wordt 30 minuten gerekend

50B02

Per consult wordt 30 minuten gerekend

41A18

Respijtzorg 1: max. 52 dagdelen per jaar
Respijtzorg 2: geen maximum

Respijtzorg (etmaal)

43A11

Respijtzorg 1: 15 weekenden (exclusief vakanties) per jaar
Respijtzorg 2: geen maximum

Begeleiding Basis

45B50

600 min.

Begeleiding Specialistisch

45B51

600 min.

Orthopedagogische Behandeling Basis

45B60

700 min.

Orthopedagogische Behandeling Specialistisch

45B62

600 min.

(Generalistische) Basis GGZ

54B63

200 min.

Specialistische GGZ 1

54001

300 min.

Specialistische GGZ 2

54B02

500 min.

SGGZ Hoog specialistisch

54003

500 min.

Medicatieconsultatie

50B05

120 min. per jaar

Vaktherapie

45B70

Max. 1.200 min per traject

Netwerk Intensief Specialistisch: FACT

45B56

GGZ: 400 min.
LVB: 900 min.

Netwerk Intensief Specialistisch: MST

45D56

J&O : 1800 min.
LVB : 1850 min.

Dyslexie onderzoek en/of diagnostiek

54B97

720 min. per traject

Dyslexie behandeling

54B98

2700 min. per traject

Consultatie en advies WO
Respijtzorg (losse dagdelen)

