Factsheet beschikking crisiszorg/spoedeisende hulp jeugd 2018 (perceel 1.14)
Gaat het om
psychische/psychiatrische
zorg?

Gaat het om ambulante
crisiszorg?

Ambulante Spoedhulp

Gaat het om ambulante
crisiszorg?

Crisis met verblijf

Max. 14 dagen

Code 54016 Behandeling
crisis* € 109,20 per uur
(tarief perceel 1.03 S-GGZ)

Verlenging mogelijk met
maximaal 14 dagen,
gemotiveerd via wijkteam

Ambulante crisiszorg
Code 54016
Behandeling crisis*
€ 109,20 per uur (tarief
perceel 1.03 S-GGZ)
Max. 30 uur = 1800 min in
28 dagen
Verlenging niet mogelijk

Code 45122 (ASH)
€ 77,12 per uur
(tarief perceel 1.05
Begeleiding Jeugd
Ambulant Midden/Zwaar)

Max. 30 uur = 1800 min in
28 dagen
Verlenging niet mogelijk

+
Opname 54009 t/m 54015
(perceel 1.03)

Gaat het om
crisispleegzorg?

Crisis Residentieel

Crisispleegzorg

Code 46203 € 150 per etmaal
Max. 14 kalenderdagen

Code 46205 € 52,88 per etmaal (perceel 1.09)
Max. 4 weken (28 kalenderdagen)

Verlenging mogelijk met 14 dagen, gemotiveerd via
wijkteam

Verlenging is gemotiveerd mogelijk in overleg met het
wijkteam

Blijft de jeugdige op de crisisplek, maar is geen sprake
meer van crisis? Dan wordt Crisis Residentieel
(46203) omgezet in:
è Residentieel Licht, Midden of Zwaar (43135,
43136 of 43137)

Blijft de jeugdige op de crisisplek, maar is geen sprake
meer van crisis? Dan wordt Crisis Residentieel
(46203) omgezet in:
è Pleegzorg Regulier (43013)

Crisis combineren met behandeling

*
Bij Behandeling Crisis* (54016) mag
eenmalig Deelprestatie
Beschikbaarheids-component Crisis
(54017) worden toegekend
(perceel 1.03)

Crisis Residentieel en Crisispleegzorg kunnen gemotiveerd
worden gecombineerd met:
- GGZ-behandeling van de jeugdige (B-GGZ, S-GGZ)
- Ambulante Spoedhulp (45122) op basis van werkelijk
geleverde uren, waarbij 2 uur per dag voorlopig als een
redelijk gemiddelde wordt beschouwd
Let op! Na afloop van de crisis (14 of 28 dagen) vervalt de
mogelijkheid te combineren met Ambulante Spoedhulp. Combinatie
met behandeling (B-GGZ of S-GGZ) kan wel.
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Disclaimer: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

