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Arrangementen Jeugd 2017  

Aanvulling op de OT van 26/8 

Tijdens de OT van 26 augustus bleek behoefte aan verduidelijking en uitwerking van het arrangement 

Verblijf. Deze verduidelijking en uitwerking zijn onderwerp van gesprek geweest tussen aanbieders 

en gemeenten en hebben geleid tot een nadere uitwerking welke hieronder verder wordt toegelicht. 

Vanuit de kant van de zorgaanbieders is het verzoek neergelegd een structuur te hanteren waarbij 

etmaaltarieven centraal staan.  Alle partijen worden uitgenodigd op onderstaande notitie te 

reageren.  

 

Bekostiging verblijf en degressief tarief 

Binnen de toekomstige en verfijnde arrangement structuur 2017 en de daaraan gelieerde bekostiging 
wordt beoogd een etmaaltarief voor de verschillende verblijfsvarianten te introduceren. Voorgesteld 
wordt om het verblijf en (vaak) daaraan gekoppelde behandeling los van elkaar te koppelen. Dit 
houdt in dat naast een arrangement verblijf de aanbieder voor de behandeling een apart 
arrangement dient in te zetten. Deze lijn wordt gewenst daar een samenvoeging van verblijf en 
behandeling een ongewenste negatieve uitwerking op de arrangementtarieven tot gevolg kan 
hebben. 
 
Op 6 oktober j.l. heeft de Stuurgroep Jeugd (Zuid-Limburg) ingestemd met vorengenoemde lijn 
waarbij aanvullende voorwaarden zijn gesteld. De voorwaarden zien er als volgt uit:  
 

1. Het etmaaltarief dient sector gericht te zijn (GGZ, J&O en AWBZ); 
2. Het vastgestelde etmaaltarief dient een mix te zijn van hoge en lage verblijfsproducten 

evenals de opbouw van het huidige arrangement; 
3. Het arrangement verblijf dient een prikkel te krijgen om de landelijke trend van 

ambulantisering blijvend te volgen. 
4. Er mag geen wachtlijst ontstaan. 

 
Om bovengenoemde uitgangspunten mogelijk te maken komt naast het arrangement behandeling 
de mogelijkheid om doormiddel van een etmaaltoeslag waar nodig een opname mogelijk te maken. 
Daarnaast wordt er voor een opname (etmaaltarief) een financieel plafond vastgesteld waarin een 
doelmatigheidskorting wordt opgenomen. Voorgesteld wordt om dit plafond vast te stellen op 90% 
van het aantal geleverde etmalen per aanbieder over 2015. 
 
Als de grens van het afgesproken plafond is bereikt kan een aanbieder nog steeds cliënten opnemen 
echter krijgt deze hiervoor wel een lager tarief, een z.g.n. degressief tarief. Het degressief tarief is 
voor het arrangement verblijf jeugd vastgesteld op 60% van de vastgestelde etmaalprijs per sector. 
 
Op dit moment wordt reeds een degressief tarief gehanteerd voor de ambulante arrangementen 
waarbij de alternatieve verwijsroute (o.a. huisarts, medisch specialist)de boventoon voert. Er dient 
nog een standpunt ingenomen te worden of en hoe deze huidige contractuele voorwaarde in  de 
DVO’s 2017 wordt opgenomen. De overweging hiervoor is dat de gemeenten aanbieders gelijk 
wensen te benaderen en in 2015 en 2016 gold het degressieve tarief al voor de GGZ. 
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Voorbehoud  

Bovenstaande uitkomsten zijn in deze fase slechts voorstellen en worden eerst definitief na 

bestuurlijke besluitvorming in of namens de deelnemende gemeenten. Mede hierdoor kan het 

voorkomen dat voorstellen deels, gewijzigd of pas op een later moment worden ingevoerd.  

 


