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Medicatiecontrole 
Voor jeugdigen die naast of aansluitend op een (psychologische) behandeling, ondersteuning nodig 
hebben om te kunnen bepalen of toegekende psychofarmaca mogelijk gewijzigd dient te worden, is 
medicatiecontrole noodzakelijk. 
Medicatiecontroles worden uitgevoerd om te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed 
werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen. 
 
Indien uit de controle blijkt dat er opnieuw instellen op of substantiële aanpassing van 
psychofarmaca nodig is, wordt de betreffende jeugdige aangemeld voor een behandeling via een 
overeen te komen jeugdhulpverleningstraject. Of wordt de oorspronkelijke behandeling weer 
opgestart (als het betreffende hersteltraject niet is afgesloten). 
 
Psychofarmaca worden terughoudend voorgeschreven; om die reden blijft betrokkenheid van de 
jeugdhulpaanbieder, die verantwoordelijk is c.q. kan zijn voor de behandeling van de betreffende 
jeugdige noodzakelijk, dit om te kunnen bepalen of afbouw van middelen kan of vermindering van 
doses mogelijk is. 
 
Het is belangrijk om expliciet vast te leggen dat medicatiecontrole GEEN vervanging is of kan zijn 
van het toekennen of inregelen van psychofarmaca: daar is de behandeling die in het kader van de 
jeugdhulp wordt ingezet voor bedoeld. Het toekennen en inregelen van psychofarmaca behoort 
onlosmakelijk tot de daarvoor afgesproken jeugdzorgtrajecten. 
 
Toepassing medicatiecontrole 
Indien in de ogen van de jeugdhulpaanbieder die eindverantwoordelijke is, 

• sprake is van de noodzaak om structureel psychofarmaca te gebruiken,  
• de instelling van de jeugdige op die middelen stabiel is 
• en er slechts in een lage frequentie medicatiecontrole noodzakelijk is,  

Dan is het mogelijk deze controle solitair of naast (en dus gestapeld op) een ander 
ondersteuningsprofiel in te zetten.  
Wanneer de jeugdhulpaanbieder die eindverantwoordelijke is voor een lopend hulpverleningstraject 
zelf de medicatiecontrole kan uitvoeren (als gestapeld product), is medicatiecontrole onderdeel van 
het lopende hulpverleningstraject. 
 
De component medicatiecontrole is dus op drie manieren in te zetten: : 

1. Als component na afsluiting van een ondersteuningstraject; 
2. Als component naast een ondersteuningstraject door een andere zorgaanbieder (stapeling 

is hierbij toegestaan) 
3. Als onderdeel van het ondersteuningstraject bij de jeugdhulpaanbieder die tevens 

medicatiecontrole kan uitvoeren. (in dit geval wordt de component niet apart of gestapeld 
aangevraagd, maar is het onderdeel van het ondersteuningstraject). 

 
De component medicatiecontrole kan maximaal twee maal per jaar worden aangevraagd, binnen 
het volume van de component wordt bepaald wat de duur en frequentie van de medicatiecontrole 
is. De keuze of een dergelijke vorm van medicatiecontrole verantwoord is, is een expliciete keuze 
van de jeugdhulpaanbieder als de psychologische behandeling wordt beëindigd. De keuze van de 
jeugdhulpaanbieder wordt vastgelegd in het dossier van de betreffende jeugdige.  
De uitvoering van medicatiecontrole mag alleen plaatsvinden door een psychiater of moet 
plaatsvinden onder directe supervisie van een psychiater. 
 
Medicatiecontrole als apart component 
Het inzetten van de component medicatiecontrole als apart component draagt bij aan het 
verminderen van de administratieve lasten. Hierdoor hoeven aanbieders bijvoorbeeld geen hoofd- 
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en onderaannemerschap aan te gaan voor de toepassing van deze component. Voor de inzet van 
medicatiecontrole als apart component gebruikt de jeugdhulpaanbieder het volgende product 
(aanbieder dient hiervoor gecontracteerd te zijn bij Sociaal Domein Fryslân): 
 

Productcode Omschrijving Tarief (per 
consult) 

Eenheid Volume  Frequentie 

50E02 Medicatie 
controle 

€ 90,00 Stuks (84) Conform 
gevraagd 

Totaal binnen 
geldigheidsduur toewijzing 

 
Stapeling van de component medicatiecontrole kan plaatsvinden bij de percelen dyslexie, 
pleegzorg, crisishulp, specialistische jeugdhulp en hoogspecialistische jeugdhulp. 
 
De component medicatiecontrole mag alleen worden ingezet door aanbieders die voor de 
component zijn gecontracteerd.  


