NIEUWSBRIEF
Beste relatie,

Direct cliëntgebonden tijd
(Declarabel)

In de laatst verschenen nieuwsbrief hebben wij
een handreiking gegeven t.a.v. declarabele en
niet-declarabele tijd. Vanuit toegangsmedewerkers en jeugdhulpaanbieders kregen
wij het signaal dat er veel onduidelijkheid heerst
rondom declarabele en niet-declarabele tijd.
Na vanuit de jeugd GGZ aanbieders signalen te
hebben gekregen, blijkt dat onze beschrijving
niet synchroon loopt met de afspraken in het
kader van behandeling. De handreiking heeft op
dit punt onduidelijkheid en onrust gecreëerd. Dit
is niet de intentie van de handreiking geweest.
Op basis van dit gegeven hebben wij besloten
de toelichting t.a.v. declarabele / niet-declarabele
tijd, aan te passen.

Dit is de tijd waarin een behandelaar, in het
kader van diagnostiek of behandeling, contact
heeft met de jeugdige of met familieleden,
gezinsleden, ouders, partner of andere naasten
(het systeem: d.w.z. betrokken bij het afgesproken gezinsplan, dit kan ook school, gezins-(voogd), pleegzorgwerker zijn) van de
jeugdige. Onder direct cliëntgebonden tijd vallen:
- Face-to-face contact
- Telefonisch contact
-	Elektronisch contact via e-mail of internet
(chatten, Skype/ videobellen, E-health etc.)

Handreiking directe en indirecte
cliëntgebonden (declarabele) tijd in
het kader van Jeugdhulp,
regio WBO

Dit is de tijd die de behandelaar besteedt aan
zaken rondom een contactmoment (de direct
cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige
(of zijn/haar systeem) zelf niet aanwezig is.
Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn:
-	Het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie)
-	Verslaglegging in het kader van de activiteit
(bijvoorbeeld psychiatrisch / psychodiagnostisch
onderzoek)
- Een multidisciplinair overleg
-	Rapporteren over de cliënt of eindverslaglegging van een behandeltraject.

Het uitgangspunt is als volgt:
De Jeugdhulpaanbieder kan zowel de directe
als indirect cliëntgebonden tijd declareren. De
jeugdhulpaanbieder brengt alleen die tijd in
rekening die hieronder aangemerkt worden als
directe en indirecte cliëntgebonden tijd. Deze
beschrijvingen zijn conform de spelregels GGZ,
NZA 2015. Als regio WBO willen we streven
naar een totale verhouding directe en indirecte
cliëntgebonden tijd van 70% respectievelijk
30% binnen de ambulante jeugdhulp. In 2019
gaan we met jullie in gesprek over de haalbaarheid van dit streven.
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Indirect cliëntgebonden tijd
(Declarabel)

Let op
-	Alle verrichtingen dienen binnen het volume
van de beschikking plaats te vinden.
- Reistijd is verdisconteerd in de tarieven.
-	Overhead / Administratieve- / Bedrijfsvoeringstaken zijn verdisconteerd in de tarieven.
-	T.a.v. No show (bijlage 2 van het inkoopdocument. Artikel 4.9 Aan- of afwezigheid:
wanneer bij ambulante vormen van jeugdhulp
door afwezigheid van de Cliënt de jeugdhulp
niet kan worden geleverd, vindt geen
declaratie/facturatie plaats van de voor deze
Cliënt gereserveerde tijd.)
Eventuele vragen en/of opmerkingen:
jeugdhulp@breda.nl
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