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Onderwerp  : Verduidelijking definitie directe cliëntgebonden tijd (B-GGZ, S-GGZ & ED) 

Datum  : 27-01-2022 

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Voor de producten B-GGZ, S-GGZ en ED geldt dat sinds 1 januari 2022 alleen directe cliëntcontacttijd 

vergoed wordt. In deze mail treft u meer informatie over de definitie van directe tijd en de maximaal te 

beschikken minuten per product.  

 

Directe cliëntcontacttijd 

In de nota van inlichtingen is de volgende definitie omschreven over directe en indirecte tijd:  

 

De directe cliëntcontacttijd zijn de uren ten behoeve van de begeleiding/behandeling, waarbij de 

hulpverlener direct contact heeft met de jeugdige, ouder, verzorger, familie, voogd of zeer hechte 

betrokkenen van de jeugdigen, niet zijnde hulpverleners. Dit kan zowel face to-face als telefonisch of 

elektronisch zijn. De directe cliëntcontacttijd is gericht op de behandeling/begeleiding van de jeugdige 

en levert handvatten voor omgeving om de effecten van de behandeling/ begeleiding richting de 

jeugdige te versterken (Nota van Inlichtingen II, pagina 6). 

 

Indirecte cliëntgebonden tijd 

De indirect cliëntgebonden tijd is gericht op de hulpverlener en geeft handvatten voor de hulpverlener 

om de behandeling / begeleiding beter te doen. Deze tijd is geïncorporeerd in het tarief en daarom 

niet apart te factureren. 

 

Onder indirect cliëntgebonden tijd wordt verstaan: De uren die de hulpverlener besteedt aan zaken 

rondom een contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige, ouder, 

verzorger, familie of directe omgeving zelf niet aanwezig zijn zoals:  

• administratie, verslaglegging, rapportage; 

• overleg over de jeugdige (dus ook de tijd die anderen dan de directe behandelaar hieraan 

besteden);  

• analysetijd (bijvoorbeeld ten behoeve van diagnostiek);  

• reistijd (van en naar de jeugdige); 

• voorbereiding;  

• coördinatie met andere hulpverleners in het gezin (wanneer nodig)  

 

Productomschrijvingen 

In de productomschrijvingen staat voor een aantal producten een maximaal aantal behandelminuten 

beschreven. Het maximaal aantal behandelminuten gaat uit van zowel indirecte en directe tijd.  

De beschikkingen worden alleen opgesteld op basis van directe tijd, daarom wil de regio met dit 

bericht verduidelijken hoeveel minuten per indicatie geïndiceerd mogen worden en hoeveel minuten 

maximaal gedeclareerd kunnen worden.  
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B-GGZ (Productcode 54001) 

 

De maximale behandelingsduur binnen de GB-GGZ bedraagt 600 minuten directe tijd. Uitgaande 

van een maximale behandelduur is de gemiddelde lengte van een traject 1440 minuten, waarvan 600 

minuten directe tijd en 840 minuten indirecte tijd. Alleen directe tijd wordt beschikt en gefactureerd. 

 

S-GGZ  (Productcode 54S04 & 54S16) 

 

Diagnostiek (54S04) 

De maximale behandelingsduur van een S-GGZ diagnostiek traject bedraagt 500 minuten directe 

tijd. Uitgaande van een maximale behandelduur is de gemiddelde lengte van een traject 1200 

minuten, waarvan 500 minuten directe tijd en 700 minuten indirecte tijd. Alleen directe tijd wordt 

beschikt en gefactureerd. 

 

Crisis behandeling (54S16) 

De maximale behandelingsduur van een S-GGZ crisis behandeling bedraagt 750 minuten directe 

tijd. Uitgaande van een maximale behandelduur is de gemiddelde lengte van een traject 1800 

minuten, waarvan 750 minuten directe tijd en 1150 minuten indirecte tijd. Alleen directe tijd wordt 

beschikt en gefactureerd. 

 

Ernstige dyslexie (Productcode 54DIA & 54BEH) 

 

Diagnostiek 

De maximale behandelingsduur van een ED traject diagnostiek bedraagt 360 minuten directe tijd (in 

maximaal drie dagdelen). Uitgaande van een maximale behandelduur is de gemiddelde lengte van 

diagnostiektraject 720 minuten waarvan 360 minuten directe tijd en 360 minuten directe tijd. Alleen 

directe tijd wordt beschikt en gefactureerd. 

 

Behandeling 

De maximale duur van een behandelingstraject ED bedraagt 2500 minuten directe tijd. Uitgaande 

van een maximale behandelduur is de gemiddelde lengte van een traject 5000 minuten, waarvan 

2500 minuten directe tijd en 2500 minuten indirecte tijd. Alleen directe tijd wordt beschikt en 

gefactureerd. 

 

FAQ? 

 

Wat is het systeem van de cliënt? 

Jeugdige, ouder, verzorger, familie, voogd en/of zeer hechte betrokkenen van de Jeugdigen, niet 

zijnde hulpverleners.  

 

Valt verslaglegging onder directe tijd? 

Nee, alleen direct contacttijd met de Jeugdige en/of zijn systeem is declarabel. Verslaglegging valt 

hier niet onder en is niet declarabel, hiervoor is verdisconteerd in het tarief. 
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Waarom krijg ik maar een deel van de maximale behandeltijd vergoed? 

Omdat een behandeling niet volledig uit directe cliëntcontacttijd bestaat. Het kostprijsonderzoek heeft 

per product het percentage directe cliëntgebonden tijd vastgesteld. Op basis hiervan is per product 

het maximaal aantal te declareren minuten berekend (afgerond). 

 

Wat is het percentage directe cliëntgebonden tijd per product? 

B-GGZ: 41% (pagina 55) 

S-GGZ: 41% (pagina 56) 

EED: 50% (pagina 64) 

 

Krijg ik de kosten van mijn indirecte tijd vergoed? 

Ja, de indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief, hier is in het kostprijsonderzoek nadrukkelijk 

rekening mee gehouden. Het kostprijsonderzoek kunt u vinden via deze link (bijlage 6 en bijlage 15). 

 

Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen? Dan kunt u contact opnemen met 

monitoring@inkooputrechtwest.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van contractmanagement en beheer 

 

mailto:monitoring@inkooputrechtwest.nl

