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In de brief “Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning” van 25 maart
doet het Rijk een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming,
jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart
2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (zie voor meer informatie het bericht op de website van de VNG). Een van de
adviezen is: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of
op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de
verantwoording”. In deze tijdelijke richtlijnen is dit punt verder uitgewerkt.
Hieronder volgen de tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo en Jeugdhulp. Wij hopen daarmee duidelijkheid
te scheppen in deze onzekere tijd. Deze tijdelijke noodmaatregelen zijn erop gericht om de normale
declaratieweg zoveel mogelijk te bewandelen bij inspanningsgerichte financiering. Wij blijven signalen
verzamelen om de benodigde vervolgstappen vast te stellen. U kunt uw signalen doorgeven aan
inkoopteam@zaltbommel.nl of inkoopteammsd@maasdriel.nl.
Wij danken u voor uw inzet voor de kwetsbare inwoners en uw veerkracht en creativiteit om hen te
ondersteunen. We roepen u hierbij op om dat zo veel mogelijk te blijven doen. Lever de zorg aan de cliënt
daar waar zorg op een andere, creatieve manier aan de cliënt geleverd kan worden. We vinden het belangrijk
dat de cliënt de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft, met inachtneming van de maatregelen omtrent
corona.
Samenvatting:
1. Ambulante producten (Jeugd en Wmo): (digitaal) contact via mail/app/telefonisch/videobellen is
declarabel (gelijkstellen aan face-to-face contact met cliënten).
2. Dagbesteding/Dagbehandeling (Jeugd en Wmo): declaratie reeds ingeroosterde dagdelen als de zorg
op andere wijze wordt geleverd. Er mag gedeclareerd worden alsof cliënten volgens rooster aanwezig
zijn.
3. Verblijf (Jeugd): declaratie afwezigheidsdagen als cliënten naar huis zijn (er mag gedeclareerd worden
alsof cliënten aanwezig zijn).
4. Jeugdbescherming en reclassering (Jeugd): geen tijdelijke maatregelen, normale procedure.
5. Beschermd wonen (Wmo): hiervoor volgen we de afspraken zoals gecommuniceerd vanuit
centrumgemeente ’s-Hertogenbosch.
6. Huishoudelijke hulp: hulp en ondersteuning aan de cliënt is declarabel.
Bovenstaande geldt alleen voor cliënten (bestaande en nieuwe) waar een beschikking voor is afgegeven en de
zorg gestart is. Alle tijdelijke noodmaatregelen in het kader van de coronaproblematiek zullen voor 2021
opgenomen worden in het administratieprotocol van de regio.
1. Ambulante producten: Jeugd-ggz, dyslexie, begeleiding (Jeugd en Wmo), behandeling
Hier gelden de normale declaratieafspraken. Dit betekent dat omzetten van face-to-face behandeling en
begeleiding naar een telefonisch consult of digitaal contact (mail/app/videobellen etc.) declarabel is en wordt
vergoed via het berichtenverkeer. Dus: alle direct cliëntgebonden tijd kan gedeclareerd worden.
Tijdelijke maatregel: Indien bovenstaande declaratierichtlijnen voor bepaalde ambulante bouwstenen (Jeugdggz, dyslexie, begeleiding (Jeugd en Wmo), behandeling) nog niet is ingeregeld, gelden deze nu wel, in het
kader van de corona - noodmaatregelen.
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Het doel van deze maatregel is het beperken van besmettingsgevaar voor cliënt en aanbieder, het tegengaan
van no-show en toch het contact tussen cliënt en zorgverlener op peil houden.
Vanuit de regio wordt het zorggebruik gemonitord en wordt de komende periode bepaald of er andere of
aanvullende afspraken gemaakt dienen te worden.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
1R102/1M102
1R103/1M103
2R101/2M101
2R102/2M102
2R202/2M202
54001
54002
54003
54004
54128
54129

Begeleiding
Begeleiding complex
Begeleiding (incl ADL)
Begeleiding complex (incl ADL)
Behandeling individueel Jeugd
Jeugd ggz behandeling regulier/generalistisch
Jeugd ggz behandeling specialistisch
Jeugd ggz behandeling hoog-specialistisch
Jeugd ggz medisch specialist
Functional Family Therapy (FFT)
Multisysteem Therapie (MST)

2. Dagbesteding/Dagbehandeling (Jeugd en Wmo)
Terwijl door corona voorzieningen zijn gesloten, wordt er toch vaak zorg geboden. Er wordt mogelijk wel een
soort van begeleiding geboden, thuis, bij een verblijf of telefonisch. We roepen u op om dit ook zoveel
mogelijk te doen.
Normale declaratie afspraken waren als volgt: Aanwezigheid mag gedeclareerd worden, no-show mag niet
gedeclareerd worden. Aangezien veel voorzieningen nu zijn gesloten, cliënten dus niet aanwezig kunnen zijn
maar toch een soort van begeleiding wordt geboden, gaan we tijdelijk een nieuwe declaratie afspraak
hanteren.
Tijdelijke maatregel: Zorgaanbieders mogen de komende maanden (en afhankelijk van de duur van de
landelijke coronamaatregelen) declareren conform cliënt-planning/rooster en gaan daarmee een
inspanningsverplichting aan om met al deze (of zoveel) mogelijk cliënten of hun mantelzorgers contact te
hebben (telefoon/mail/app/videobellen). Wij roepen zorgaanbieders op om gedurende deze periode niet
meer te declareren dan gangbaar was in de afgelopen maanden (uitgangspunt: normale bezetting van de
groep). Gemeenten zullen achteraf controleren of gedeclareerde zorg in lijn ligt met voorgaande periode.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
1R202/1M202 Dagbesteding
1R203/1M203 Dagbesteding complex
2R402/2M402 Dagbesteding groep
2R403/2M403 Dagbesteding groep complex
2R301/2M301 Dagbehandeling groep
2R302/2M302 Dagbehandeling groep complex
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3. Verblijf (Jeugd)
Veel gemeenten hebben al een regeling of declaratieafspraak waar afwezigheidsdagen in weekenden en
vakanties gedeclareerd mogen worden. Dit komt voort uit de transformatiewens van veel gemeenten. Het is
van belang dat de capaciteit van de landelijke voorzieningen op peil gehouden worden. Huisvestingskosten
kunnen nu niet afgebouwd worden. Daarnaast speelt ook dat jeugdigen die op een voorziening
verblijven/wonen nu niet naar school en/of dagbesteding gaan. Hierdoor wordt juist meer hulp ingezet op de
verblijfslocatie.
Tijdelijke maatregel: Tijdelijke afwezigheidsdagen van kinderen die naar huis zijn gestuurd mag gedeclareerd
worden. Dit geeft rust tot een balans opgemaakt kan worden welke algemene steunmaatregelen kunnen
worden benut.
Deze maatregel geldt voor de volgende producten:
3R101/3M101
Residentieel in de wijk licht
3R102/3M102
Residentieel in de wijk midden
3R103/3M103
Residentieel in de wijk zwaar
3R104/3M104
VG 3 in de wijk
3R105/3M105
Toeslag dagbesteding
3R106/3M106
Toeslag MFC (In de wijk)
3R107/3M107
Toeslag observatie
3R108/3M108
Zelfstandigheidstraining
3R109/3M109
Kamertraining
3R201/3M201
Behandelgroep licht
3R202/3M202
Behandelgroep intensief
3R203/3M203
(Besloten) 3 milieuvoorziening LVB 4
3R204/ 3M204
(Besloten) 3 milieuvoorziening LVB 5
3R205/3M205
Zelfstandigheidstraining
3R206/3M206
Toeslag MFC (Op Terrein)
3R207/3M207
Toeslag observatie
3R601/3M601
Jeugdzorgplus
54009
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse A
54010
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse B
54011
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse C
54012
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse D
54013
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E
54014
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F
54015
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G
Pleegzorg
1R301/1M301
Kortdurend verblijf (excl. Ondersteuning)
1R302/1M302
Kortdurend verblijf incl. ondersteuning
2R501/2M501
Kortdurend verblijf (excl. Ondersteuning)
2R502/2M502
Kortdurend verblijf all-in
Beschermd wonen 18-
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4. Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (Jeugd)
Voor gecertificeerde instellingen blijven de normale declaratie of bekostigingsregelingen van kracht. Er gelden
vaste bedragen per maand voor alle lopende maatregelen (OTS, voogdij, reclassering). Dit staat los van de
feitelijke (face-to-face) uren-inzet in het gezin. Ook in het vrijwillig kader zijn trajectprijzen afgesproken die in
één keer en vooraf gedeclareerd worden, ongeacht de feitelijke inzet in een maand.
5. Beschermd Wonen (Wmo)
Voor beschermd wonen aanbieders sluiten de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel aan bij centrumgemeente
’s-Hertogenbosch. Hierover hebben de betrokken aanbieders eerder bericht gekregen. Deze zorg wordt
bekostigd middels een lumpsum, deze financiering gaat gewoon door.
6. Huishoudelijke hulp
Hier gelden de normale declaratieafspraken. Dit betekent dat direct cliëntgebonden tijd gedeclareerd wordt.
Het is van belang dat inwoners in een schone woning kunnen wonen. We beseffen dat u op dit moment onder
druk staat, het is niet mogelijk om deze zorgvorm digitaal te leveren.
Tijdelijke maatregel: We vragen u om flexibel om te gaan met de wens van de cliënt. Dit betekent dat de
indicatie ook besteed mag worden aan eenzaamheidsbestrijding, boodschappendienst en ophalen van
medicijnen en/of post, op voorwaarde dat vrijwilligers van Welzijn Bommelerwaard deze vraag niet af kunnen
vangen. Hierbij zijn een aantal spelregels:
-

-

De hoeveelheid geleverde zorg, in welke vorm dan ook, dient binnen de indicatie van de cliënt te
vallen en mag geen uitbreiding zijn.
De maaltijdservice en wasservice mogen niet ‘ingeruild’ worden tegen de toegekende huishoudelijke
hulp (hh) taken.
Als de situatie bij een cliënt wijzigt omdat er mantelzorg uitvalt waardoor er iets extra’s nodig is voor
het wassen dan graag melden bij de Wmo consulenten van de gemeenten, zodat zij de situatie
kunnen beoordelen.
Als cliënten u bellen omdat ze afzien van hh, vragen of ze een alternatieve invulling hebben geregeld
en deze situaties doorgeven aan de Wmo consulenten.
Als u te weinig capaciteit beschikbaar heeft, moet u prioriteren door eerst in te zetten op het leveren
van cliënten met een module regie en daarna volgt enkelvoudige ondersteuning. De keuzes die u
maakt graag doorgeven aan de Wmo consulenten.

We vragen u om de richtlijnen van het RIVM in acht te houden bij het leveren van huishoudelijke hulp of
andere vormen van ondersteuning aan de cliënt.
7.

Meerkosten door Corona

Als u meerkosten moet maken om de richtlijnen van het RIVM te hanteren en eventueel quarantaine uit te
voeren, is dit meerwerk als gevolg van corona. U kunt hierbij denken aan extra bezetting of beschermende
kleding. Voor dit meerwerk maken wij maatwerkafspraken met u hoe dit gedeclareerd kan worden. Als deze
situatie zich toedient, moet u contact opnemen met het inkoopteam Bommelerwaard via
inkoopteammsd@maasdriel.nl of inkoopteam@zaltbommel.nl.
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