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Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2022 
Alle tarieven Specialistische jeugdhulp zijn integrale tarieven waarbij alle voorkomende kosten voor 

de dienstverlening (zoals de kosten voor vervoer of diagnose) zijn inbegrepen in het tarief. Alle 

vermelde tarieven zijn in euro’s inclusief eventuele verschuldigde BTW en alle overige belastingen 

en/of heffingen. 

Profiel/intensiteit Specialistische Jeugdhulp 
De aanbieder bepaalt de benodigde intensiteit aan de hand van één of meerdere gesprekken met de 

cliënt en de gebiedsteammedewerker (GT-medewerker) of de medewerker van de Gecertificeerde 

Instelling (GI-medewerker). In die gesprekken is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk besproken 

wordt wat de cliënt nodig heeft. Hierbij is het belangrijk om te weten en te omschrijven wat ieders rol 

is.  

De GT-/GI-medewerker geeft aan welk ondersteuningsprofiel van toepassing is en maakt de 

inschatting of het om een herstel of duurzaam traject gaat. Zodra de aanbieder voldoende zicht heeft 

op de aard en de ernst van de problematiek en hier overeenstemming over is met de cliënt, kan hij 

de in te zetten intensiteit bepalen en geeft aan of verblijf noodzakelijk is. 

In dit document vindt u een overzicht van alle tarieven die geldig zijn vanaf 1 mei 2022 en de 

productcodes van deze profiel/intensiteit combinaties.  
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Tarieven van de profiel/intensiteit combinaties Specialistische Jeugdhulp per 1 mei 2022 
In onderstaande tabel vindt u de tarieven behorende bij de profiel/intensiteit combinaties voor trajecten gericht op herstel binnen de specialistische 

jeugdhulp die van kracht zijn per 1 mei 2022.  

 

Op pagina 4 vindt u een overzicht van de productcodes behorende bij deze tabel. 
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In onderstaande tabel vindt u de tarieven behorende bij de profiel/intensiteit combinaties voor duurzame trajecten binnen de specialistische jeugdhulp die 

van kracht zijn per 1 mei 2022.  

 

Op pagina 5 vindt u een overzicht van de productcodes behorende bij deze tabel.
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Productcodes trajecten gericht op Herstel 
Hieronder vindt u de productcodes behorende bij trajecten gericht op herstel met de daarbij 

behorende tarieven (van kracht per 1 mei 2022). 
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Productcodes duurzame trajecten 
Hieronder vindt u de productcodes behorende bij duurzame trajecten met de daarbij behorende 

tarieven (van kracht per 1 mei 2022). 
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Componenten Specialistische Jeugdhulp 
Naast de profiel/intensiteit combinaties kent Specialistische Jeugdhulp een aantal componenten. Deze 

componenten kunnen in de meeste gevallen samenlopen met een profiel/intensiteit combinatie 

Specialistische Jeugdhulp. Kijk voor meer informatie hierover op onze website:  

www.sdfryslan.nl/stapeling_en_opvolging_van_trajecten 

Verblijf 
Als in een ambulant traject (uitgangspunt) een jeugdige verblijf nodig heeft, dan heeft een 

zorgaanbieder de mogelijkheid om dit te financieren met een verblijfscomponent. Deze 

verblijfscomponent wordt toegevoegd op een ondersteuningsprofiel/intensiteit (het ambulante 

behandel-/begeleidingsdeel). De verblijfscomponent omvat de kosten voor bed, bad, brood. De 

verblijfscomponent kan achteraf per maand worden gedeclareerd o.b.v. werkelijk gebruik per etmaal. 

Het behandel-/begeleidingsdeel wordt vergoed vanuit het profiel. Het verblijfstarief betreft dus een 

aanvulling voor bed, bad, brood. De verblijfscomponent kan alleen worden toegepast bij aanbieders 

waarvan de locatie is opgenomen in de lijst met verblijfslocaties op www.sdfryslan.nl.  

De verblijfscomponenten zijn opgedeeld in laag, middel en hoog. Lees meer hierover in de memo op 

onze website. Verblijf kent de volgende producten (Thuisplus heeft administratief dezelfde kenmerken): 

Verblijf    

Productcode Omschrijving Tarief 

44A10 Verblijf laag € 128,95 

44A11 Verblijf middel € 216,64 

44A13 Verblijf hoog € 265,13 

50E01 Thuisplus Jeugd € 128,95 

Medicatiecontrole 
Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van medicatieregulatie voor 

jeugdigen met psychiatrische stoornissen (psychofarmaca). Meer informatie vindt u in onze 

handreiking. 

Medicatiecontrole  

Code  Omschrijving Tarief 

50E02 Medicatiecontrole € 92,85 

 

 

 
 

http://www.sdfryslan.nl/stapeling_en_opvolging_van_trajecten
https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/2020-01/Stapeling%20en%20opvolging%20van%20trajecten_2019-09-12.pdf
http://www.sdfryslan.nl/
https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/inline-files/Verblijfslocaties%20Jeugd%20memo.pdf
https://www.sdfryslan.nl/sites/default/files/inline-files/Verblijfslocaties%20Jeugd%20memo.pdf
https://www.sdfryslan.nl/kennisbank/handreiking-medicatiecontrole

	Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2022
	Profiel/intensiteit Specialistische Jeugdhulp
	Productcodes trajecten gericht op Herstel
	Productcodes duurzame trajecten
	Componenten Specialistische Jeugdhulp
	Verblijf
	Medicatiecontrole


