
Behandeling individueel 
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. 
De verbinding met de thuissituatie (begeleiding gezinssysteem) 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. 
 
Als er sprake is van medische problematiek dan dient de hoofdbehandelaar WO(+) te zijn.  
 
Context: Gericht op de persoon en zijn omgeving. 
Duur: Afgebakende periode, met een start- en eindpunt. 
 
Binnen het arrangement behandeling individueel,  wordt een apart segment gereserveerd voor alles wat onder 
‘behandeling start’ uitgevoerd kan worden. Het gaat dan om kort specialistische behandelingen, de oude basis 
GGZ, Diagnose trajecten, medicijncontroles en overige kort specialistische behandelingen. Het gaat om 
maximaal 10 contactmomenten.  
Bij verwijzing via de artsen-route kan zorg gestart worden en wordt cliënt in eerste instantie ingedeeld in 
behandeling start. Mocht reeds duidelijk zijn dat de zorgvraag een zwaardere categorie binnen het 
arrangement behandeling individueel rechtvaardigt, dan dient de aanbieder dit te overleggen met de 
gemeentelijke toegang. Op basis van het door aanbieder opgestelde hulpverleningsplan (1G1P) kan deze een 
toewijzing afgeven voor een ander segment. 
 
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 en in zijn gezinssysteem. 
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 stoornis, of een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking); 
b. opvoedkundig/systemisch/sociaal. 

Doelgroep 

Jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand of psychisch/psychiatrisch probleem die thuis verblijven en op 
school zitten. 

Complexiteit 

Onderstaande kernmerken 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. 

 Behandeling Start Complexiteit 
Laag 

Complexiteit 
Midden 

Complexiteit Hoog 

Doelgroep Alle Enkelvoudige 
problematiek 

Meervoudige 
problematiek 

Complexe problematiek 
Hardnekkig: 
zorgmijdend/intergenera
tioneel 
Sprake van stoornis 



Verhouding 
Beschermende <> 
risicofactoren 

Alle Positief Gelijk Negatief 

Functie niveau mede-
behandelaren 

WO+/WO/HBO+/H
BO 

WO+/WO/HBO+
/HBO 

WO+/WO/HBO+
/HBO, 
Multidisciplinair 
behandelteam 

WO+/WO/HBO+/HBO, 
Multidisciplinair 
behandelteam 

Voorspelbaarheid Alle Goed Matig Slecht 

Kindgebonden  
veiligheidsrisico’s 

Nee Nee Nee Ja 

Zelfstandigheid 
(gerelateerd aan 
leeftijdsontwikkeling) 

Alle Zelfstandig Matig Beperkt  

Gemiddeld aantal 
contactmomenten 

Maximaal 10 
contactmomenten 
in totaal 

Enkele 
contactmoment
en per maand 

Enkele per week Meerdere per week 
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     Complexiteit 
(opgebouwd uit een 
mix van het niveau 
van de medewerker 

en het aantal 
contactmomenten) 

 
 

Hoog 
 

(hoog 
intensief óf 
WO+/WO) 

 
 

 

 
Complexe problematiek 
Behandelaar WO+/WO 

Meerdere contactmomenten pw 
 

 

 
Complexe problematiek 
Behandelaar WO+/WO 

Meerdere contactmomenten 
pw 

 
 
 

 
 

Midden 
 

(hoog 
intensief óf 
WO+/WO) 

 
Meervoudige problematiek 

Behandelaar WO+/WO 
Enkele contactmomenten pw 

 
 

 
Meervoudige problematiek 

Behandelaar WO+/WO 
Enkele contactmomenten pw 

 
 

 
 
 

      Laag 
 
 
 

 
Enkelvoudige problematiek 

Behandelaar WO+/WO 
Enkele contactmomenten per maand 

 
 

 
Enkelvoudige problematiek 

Behandelaar WO+/WO 
Enkele contactmomenten per 

maand 
 

 

 
 

Start 

Hoofdbehandelaar WO+ of WO 
Maximaal 10 contactmomenten 

Bijv. Kort specialistische behandeling 
Therapeutische begeleiding J&O 

Basis GGZ 
Medicijncontrole 

Diagnostiek 
 Kort 1 t/m 6 maanden Lang 7 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. 

 Het aantal contactmomenten  geeft een betere indicatie van de vormgeving van de daadwerkelijke 
zorg aan de cliënt dan het aantal uren. Een contactmoment is exclusief indirecte tijd. 

 


