DE VERWIJZER JEUGD
Werkinstructie Verlengde Jeugdhulp voor jeugdhulpprofessionals
Bij benadering van de managementinformatie is het ons opgevallen dat een hoog aantal jeugdigen
van 18 jaar of ouder in zorg is onder de noemer “Verlengde Jeugdzorg”. Verlengde Jeugdzorg zou
echter toegepast moeten worden in uitzonderlijke gevallen.
De hoofdregel is simpel: jeugdhulp stopt op het moment dat de jeugdige de leeftijd van 18 jaar
bereikt. En daar is ook een reden voor. De meeste vormen van jeugdhulp vallen na het 18e levensjaar
namelijk onder een andere wet. Concreet gaat het dan vooral om de Zorgverzekeringswet (voor de
geestelijke gezondheidszorg), de Wmo (voor o.a. begeleiding, beschermd wonen of respijtzorg) en de
Wet langdurige zorg (voor behandeling en verblijf van jeugdigen met een (licht) verstandelijke
beperking). Het voortzetten van hulpverlening op grond van de Jeugdwet na het 18e jaar, kan dus
alleen voor ondersteuning die na het 18e jaar niet onder een ander wettelijk regime valt.
Productcodes
In het bijzonder willen we ons richten op de zorg met de volgende productcodes;
Productcodes 45A04, 45A05 kan (in bijna alle gevallen) vergoed worden door de WMO
Productcode 45A48 kan (in bijna alle gevallen) vergoed worden door de WMO of ZVW
Productcode 41A22, 41A23, 41A24 (dagbestedingscodes), in bijna alle gevallen vergoed worden door
WMO of WLZ
Productcode 54001, 54002 en 54003 kan (in bijna alle gevallen) vergoed worden door ZVW
Productcode 45A65 (vaktherapie), mocht je als 18+ nog gebruik maken van non-verbale therapie dan
is dat vanuit de ZVW of WLZ.
In de toeleiding naar zorg dient vanaf 16 jaar rekening te worden gehouden met de overgang naar
18. Ga als aanbieder bij een verwijzing in gesprek m.b.t. financiering na 18 jaar, wetende dat dit
vanuit de verlengde jeugdzorg niet langer gefinancierd kan worden.
Ga na of u ingekocht bent bij Wmo / ZvW / Wlz. Als dit bij u niet mogelijk is betekend het dat u niet
de passende aanbieder bent. Het niet ingekocht zijn bij een voorliggende financieringsvorm is geen
reden om verlengde jeugdhulp in te zetten.
In Artikel 14.1 en 14.2 van de bijlage t.a.v. Inhoudelijke en specifieke leveringsvoorwaarden staat een
duidelijke beschrijving voor aanbieders.
Artikel

14

Deugdelijke overdracht naar andere financieringsvorm

1.

Opdrachtnemer is mede verantwoordelijk voor een warme overdracht naar een andere
financieringsvorm. Andere financieringsvormen zijn:

a.
b.
c.
d.
2.

Wet Langdurige Zorg (Wlz);
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
Zorgverzekeringswet (Zvw);
andere relevante wetgeving.

Bij het verlenen van jeugdhulp aan een jongere van 16 jaar of ouder, waarvan de verwachting bestaat
dat de hulpvraag doorloopt na het 18e levensjaar, neemt Opdrachtnemer het initiatief om samen met
de Jeugdige en het Cliëntsysteem een toekomstplan/perspectiefplan op te stellen en de hulpverlening
daarop af te stemmen.

Welke jeugdhulp valt na het 18e jaar niet onder een andere wet en zou dus kunnen doorlopen
onder de Jeugdwet?
In de praktijk hebben we het eigenlijk alleen over hulp die vóór 1 januari 2015 onder de Wet op de
jeugdzorg viel. Het gaat dan bijvoorbeeld om pedagogische gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning,
vaardigheidstrainingen, creatieve therapie of speltherapie, maar ook pleegzorg. Deze vormen van
ondersteuning kunnen doorlopen tot maximaal het 23e levensjaar, als sprake is van één van de
volgende 3 situaties:
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•

•
•

De jeugdige ontving al jeugdhulp voor zijn 18e jaar en voortzetting van deze hulp is
noodzakelijk (en er is geen andere financieringsmogelijkheid bij de aanbieder en/of
vergelijkbare aanbieder).
Voordat de jeugdige 18 jaar werd is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijk is
Na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen voor het bereiken van de 18-jarige
leeftijd, wordt binnen een termijn van een half jaar vastgesteld dat hervatting van de
jeugdhulp noodzakelijk is.

Mocht er sprake zijn van verlengde jeugdzorg, dan is hier een gedegen onderbouwing vanuit de
verwijzer voor nodig. De zorg die ingezet wordt op basis van verlengde jeugdzorg, zal ook gericht
moeten zijn op uitstroom.
Is er geen sprake van één van de hiervoor genoemde situaties, dan is voortzetting van de
ondersteuning op grond van de Jeugdwet niet aan de orde. De ondersteuning vanuit de jeugdwet
houdt dan definitief op.
Concreet is het verzoek geen zorg te verlenen voor bovengenoemde productcodes na het
18de levensjaar. Laat een beschikking altijd beëindigen een dag voor dat de jeugdige zijn
18de levensjaar bereikt. Alleen in hoge uitzondering kan gebruik gemaakt worden van verlengde
Jeugdhulp.
In geval van twijfel en/of vragen neem contact op met Jeugdhulp@breda.nl”

