
Behandeling groep 
Beschrijving   

Behandeling is gericht op: 

 herstel/genezing/ontwikkelen; 

 stabiliseren/hanteerbaar maken; 
van het “probleem” of aandoening. 
Voor een behandeling is expertise op het niveau van bijvoorbeeld een specifiek medicus,  gedragswetenschapper of 
gedragstherapeut vereist. 
In complexe casussen is er een WO+ ,medisch geschoolde, regiebehandelaar betrokken. 
Diagnostisch of observatieonderzoek kan onderdeel zijn van de behandeling. 
 
Grondslag voor de behandeling kan zijn: 
a. medisch (somatische, psychische of psychiatrische stoornis, of een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke beperking); 
b. opvoedkundig/systemisch/sociaal. 
Context: Gericht op de persoon en zijn omgeving. 
Duur: Afgebakende periode, met een start- en eindpunt. 
 
Als er sprake is van medische problematiek dan dient de hoofdbehandelaar WO(+) te zijn.  
 
De verbinding met en vertaling naar de thuissituatie (begeleiding gezinssysteem) is onderdeel van het arrangement  
behandeling groep. 
Binnen een arrangement behandeling groep, vallen ook de individuele behandel- en begeleidingsmomenten gericht op 
het kind, die plaatsvinden binnen de dagdelen dat er behandeling in groepsverband plaatsvindt.  
 
Behandeling groep gaat om: GGZ dagbehandeling, Medisch kleuterdagverblijven (MKD) en naschoolse dagbehandeling 
en dagbehandeling voor de LVB sector. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. Dit is ter 
bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

Behandeling is gericht op herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van “het probleem” of de aandoening waardoor de jeugdige het tekort aan zelfredzaamheid (deels) kan opheffen 
en zo zelfstandig mogelijk mee kan doen aan de maatschappij. 
De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start- en eindpunt. (Handelingsgericht) diagnostisch of 
observatieonderzoek is onderdeel van de behandeling. Grondslag voor de behandeling kan zijn: 
a. medisch (somatische, psychische of psychiatrische aandoening, of een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking); 
b. opvoedkundig/systemisch/sociaal 

Doelgroep 

Jeugdigen waarbij de sociale redzaamheid en het dagritme ontregeld 
zijn door een gedragsprobleem, ontwikkelachterstand en/of psychiatrische stoornis en begeleide dagstructuur een 
voorwaarde is voor succesvolle behandeling. 

Complexiteit 

Onderstaande kenmerken zijn richtinggevend en bedoeld om een afweging te kunnen maken tussen laag, midden en 
hoog complex. Ze hoeven niet allemaal in dezelfde mate voor te komen in elke casus. 

 Complexiteit Laag Complexiteit Midden Complexiteit Hoog 

Doelgroep Enkelvoudige 
problematiek 

Meervoudige problematiek Complexe problematiek 
Hardnekkig: 
zorgmijdend/intergenerationeel 
Sprake van stoornis 

Verhouding 
Beschermende <> 
risicofactoren 

Positief Gelijk Negatief 

Functieniveau mede- 
behandelaren 

Vooral HBO (+) onder 
verantwoordelijkheid 

Vooral HBO (+) onder 
verantwoordelijkheid van 

Vooral HBO (+) onder 
verantwoordelijkheid van 



van WO/WO+ WO/WO+ WO/WO+ 

Voorspelbaarheid Goed Matig Slecht 

Kindgebonden 
veiligheidsrisico’s 

Nee Nee Ja 

Zelfstandigheid 
(gerelateerd aan 
leeftijdsontwikkeling) 

Zelfstandig Matig Beperkt  

Inzet dagdelen pw Enkele Meerdere Veel 

Groepsgrootte Groot Gemiddeld Klein 

 

Sextant behandeling groep  
 
 
 
 
 

Complexiteit 
(opgebouwd uit een 
mix van het niveau 

van de medewerker 
en het aantal 

dagdelen) 

 
 

Hoog 
 

(hoog 
intensief of 
WO+/WO) 

 
 

 
 

Complexe problematiek 
Behandelaar vooral HBO 

Veel dagdelen pw 
 
 
 

 
Complexe problematiek 
Behandelaar vooral HBO 

Veel dagdelen pw 
 

 

 
 

Midden 
 

(hoog 
intensief óf 
WO+/WO) 

 

     Meervoudige problematiek 
Behandelaar vooral HBO 
Meerdere dagdelen pw 

 
 

 
 

Meervoudige problematiek 
Behandelaar vooral HBO 
Meerdere dagdelen pw 

 
 

 
 
 

Laag 
 
 
 

 
Enkelvoudige problematiek 

Behandelaar vooral HBO 
Enkele dagdelen pw 

 
 
 

 
Enkelvoudige problematiek 

Behandelaar vooral HBO 
Enkele dagdelen pw 

 
 

Kort 1 t/m 4 maanden Lang 5 t/m 12 maanden 

Duur (in maanden) 

 

Opmerkingen: 

 Hierbij is uitgegaan van een maximale arrangementsduur van 1 jaar. Wanneer na dat jaar nog steeds 
behandeling noodzakelijk is, zal een nieuwe toekenning afgegeven moeten worden. 

 Kindgebonden veiligheidsrisico’s: Het kind is een gevaar voor zichzelf of de omgeving of de 
ontwikkeling van het kind loopt gevaar. Het gaat hier niet om een onveilige omgeving, aangezien dan 
een ambulante hulpvorm geen optie zou zijn. 

 Wanneer er sprake is van een cliënt die gedurende het jaar slechts enkele  (maximaal 1 dagdeel per 
maand) behandeling nodig heeft, dient met aanbieder afgesproken te worden dat behandeling kort 
ingezet wordt. Het arrangementstarief kort past dan immers beter bij de te leveren zorg. 

 
 
 
 
De cliënt 
 



Een gemiddeld cliëntprofiel  LAAG ziet er als volgt uit: 

 Veel beschermende factoren en weinig risicofactoren 
o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan intelligentie, sociaal 
aanpassingsvermogen, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, opvoedingscompetentie, 
gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Enkelvoudige vraag van de jeugdige, het gezin of de omgeving. 
o Vraag op één leefgebied. Jeugdige loopt achter op een enkele ontwikkeltaak. 

 Hoge mate van zelfstandigheid, maar bijsturing gewenst. 
o Kan zelf om hulp vragen, kan zich zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk, geen noodzaak taken over te 
nemen. 

 Goede samenwerking mogelijk tussen aanbieder en cliënt. 
o Is met praten bij te sturen, staat open voor ondersteuning, heeft lerend vermogen. 

 Veiligheid niet in geding. 
 
Een gemiddeld cliëntprofiel MIDDEN ziet er als volgt uit: 

 Beschermende en risicofactoren zijn in gelijke mate aanwezig. 
o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan intelligentie, zelfbeeld, 
persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, opvoedingscompetentie, gezinssituatie, sociale steun, financiën, 
culturele aspecten. 

 Meervoudige vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 
o Vraag op diverse leefgebieden, zie arrangementenwaaier. Jeugdige loopt achter op een aantal 
ontwikkeltaken en/of vertoont probleemgedrag. 

 Zelfstandigheid niet vanzelfsprekend, bijsturing vereist, soms (gedeeltelijk) overnemen 
o Zelfstandig redden met hulp vanuit netwerk niet vanzelfsprekend, is afhankelijk van hulp, soms nodig om 
taken over te nemen. 

 Goede samenwerking tussen aanbieder en cliënt niet vanzelfsprekend. 
o Goede communicatie niet altijd mogelijk, staat niet altijd open voor ondersteuning, leervermogen beperkt. 

 Geen of nauwelijks veiligheidsrisico’s. 
 
Een gemiddeld cliëntprofiel  HOOG ziet er als volgt uit: 

 Weinig beschermende factoren en veel risicofactoren. 
o Op niveau van jeugdige, gezin en omgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan intelligentie, sociaal 
aanpassingsvermogen, zelfbeeld, persoonlijkheid, jeugdervaringen, gezondheid, opvoedingscompetentie, 
gezinssituatie, sociale steun, financiën, culturele aspecten. 

 Meervoudige complexe vraag van de jeugdige, het gezin en/of de omgeving. 
o Complexe vragen op meerdere leefgebieden. 
Jeugdige loopt achter op een meerdere ontwikkeltaken en/of vertoont ernstig probleemgedrag. 

 Beperkte zelfstandigheid, deskundige sturing nodig, vaak taken overnemen. 
o Is afhankelijk van hulp, kan niet zelfstandig functioneren, ook lichte taken moeten worden overgenomen. 

 Beperkte of complexe samenwerking tussen aanbieder en cliënt. 
o Communiceren gaat moeizaam, staat veelal niet open voor ondersteuning, leervermogen zeer beperkt. 

 Onvoorspelbaarheid in gedrag en zorgbehoefte. 

 Er zijn veiligheidsrisico’s aanwezig. 
o Kan gevaar zijn voor zichzelf, zijn omgeving of hulpverlener. 

 


