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Inleiding
Tot 7 september 2018 hadden aanbieders van zorg en ondersteuning en gemeenten de
mogelijkheid om suggesties te doen voor de standaardproductcodelijst Wmo en de
standaardproductcodelijst Jeugdwet. In dit verslag staan de binnengekomen suggesties,
voorzien van de overweging en het besluit van de redactieraad. In hoofdstuk 1 komt de
productcodelijst voor Wmo aan de orde, in hoofdstuk 2 de Jeugdwet.
Besluitvorming door redactieraad
De redactieraad die bepaalt of een suggestie al dan niet gehonoreerd wordt, bestaat uit
medewerkers van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland.
Overzicht suggesties
Paragraaf 1.1
Onderscheid aanbrengen in diverse vormen van ondersteuning binnen
de prestatie Beschermd Wonen: Begeleiding / Dagbesteding / 24-uurs
component (Wmo)
Paragraaf 1.2
Uitbreiding eHealth-producten (Wmo)
Paragraaf 2.1
Correctie productcode 40A04 (Jeugdwet)
Wijzigingen landelijk raamcontract
Los van de suggesties van de aanbieders en gemeenten is op verzoek van de VNG een
aanpassing doorgevoerd in de productcodes die horen bij het landelijk raamcontract voor
ondersteuning. Aan de standaardproductcodelijst Jeugdwet zijn deze codes toegevoegd:
Productcode
55014
55015
55016
55017
55018
55019
55020
55021
55022
55023
55024
55025
55026
55027

Omschrijving
Deelprestatie verblijf H
Behandeling en verblijf JeugdzorgPlus
Behandeling en verblijf JSLVG
Diagnostiek, observatie en behandeling
IC: diagnostiek, observatie en behandeling
VIC: diagnostiek, observatie en behandeling
Opvang en behandeling slachtoffers loverboys
Voedselweigering 24 uurs
Voedselweigering 24 uurs weekend
Voedselweigering dagbehandeling
Voedselweigering nazorg
Voedselweigering ambulant
Voedselweigering reiskosten
Voedselweigering zindelijkheid

55028
55029
55030
55031
55032

Begeleiding en behandeling autisme intensief (Kib Ass)
Med-Psy unit (MPU-bed)
TPO
MST PSB
MBT Early

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over dit document? Neemt u dan contact op met:
Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl
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1 Standaardproductcodelijst Wmo
In dit hoofdstuk beschrijven we de twee suggesties die zijn binnengekomen voor de
productcodelijst Wmo, inclusief de overweging en het besluit van de redactieraad.
1.1 Onderscheid in ondersteuningsvormen Beschermd Wonen
Om onderscheid aan te brengen in diverse vormen van ondersteuning binnen de prestatie
Beschermd Wonen, zijn door een gemeente suggesties gedaan voorbegeleiding, dagbesteding
en 24-uursbereikbaarheid en –beschikbaarheid:
Categorie

Omschrijving

Eenheid

Argumentatie

15 (bw)

Begeleiding

Uur

'Nu geen mogelijkheid om binnen het afgebakende blok
‘beschermd wonen’ losse uren begeleiding in te zetten. Ook
nu geen mogelijkheid om de uren individuele begeleiding
die iemand vanuit de verblijfssituatie ontvangt separaat te
verantwoorden/declareren. Dit maakt het ook mogelijk om
in tarieven en voorwaarden te
differentiëren tussen het BW contract en het ambulante
contract. BW contract geldt regionaal en andere contracten
veelal sub-regionaal.’

15 (bw)

Dagbesteding

Dagdeel

‘Idem. Dagbesteding niet integraal onderdeel van de
prestatie ‘beschermd wonen’ laten zijn maar separaat
declareren. Verder: zie bovenstaande argumenten.’

15 (bw)

24-uurs
bereikbaarheid en beschikbaarheid

Etmaal

‘De 24-uurs component die integraal onderdeel uitmaakt
van het arrangement beschermd wonen als losse prestatie
maken waardoor ook mensen in hun eigen huis gebruik
kunnen maken van een
bereikbaarheids/beschikbaarheidsvoorziening.’

Overweging
1. Actualiteit: past de productcode bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Ja, diverse gemeenten experimenteren met specifiek/gedifferentieerd declareren bij een
generieke toewijzing (a-specifiek, Individueel BudgetPlafond). Overigens is er tegelijkertijd
ook een trend om ook generiek toe te wijzen en te declareren (traject-financiering).
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Ja, voor Begeleiding en Dagbesteding bestaan afzonderlijke categorieën. Ook voor
bereikbaarheid/beschikbaarheid kan een oplossing gezocht worden in de bestaande
productcode, bijvoorbeeld 02A21 (…). Vermenging van categorieën is niet gewenst, ook
vanwege het mogelijk gebruik van codes bij (landelijke) monitoring.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan één gemeente of regio?
Nee, niet bekend. Dit was de enige melding die over dit onderwerp is binnengekomen.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan
hanteren?
Nee, hier zijn geen aanwijzingen voor.
Besluit
De suggesties worden niet doorgevoerd.
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1.2 Uitbreiding eHealth-producten
Deze suggesties zijn gedaan:
Hoofdgroep

Code

Omschrijving

MZ Mantelzorg

M0001

Maatwerk

MZ Mantelzorg

T0001

Cameratoezicht sociaal

MZ Mantelzorg

T0002

Cameratoezicht professioneel

MZ Mantelzorg

V0001

Alarmzorg app sociaal

MZ Mantelzorg

V0002

Alarmzorg app professioneel

MZ Mantelzorg

V0003

Alarmzorg mobiel professioneel

MZ Mantelzorg

V0004

Smart slot

MZ Mantelzorg

W0001

Alarmzorg app professioneel

MZ Mantelzorg

Z0001

Beeldzorg professioneel

Argumentatie
‘Wij zouden graag willen zien dat de producten standaard worden opgenomen in de landelijke
productcodelijst. De reden hiervan is dat er nu, en zeker in de toekomst veel behoefte is voor
ondersteuningsbehoefte voor mensen en hun mantelzorgers, om snel de juiste
ondersteuning en zorg op afstand te ontvangen wanneer dat nodig is. Zodat zij zelfstandig,
prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Daarom zien we graag de mantelzorgproducten
toegevoegd in de landelijke productcodelijst.’
Overweging
1. Actualiteit: past de productcode bij de ontwikkelingen in het sociaal domein?
Gezien de technologische ontwikkelingen is de komende jaren een toename van zogenaamde
‘eHealth-producten’ te verwachten. Er bestaat op dit moment echter nog geen landelijk
overzicht van eHealth-producten dat voor opname op een landelijke productcodelijst in
aanmerking komt. Het is op dit moment te vroeg om losstaande lokale uitwerkingen als de
landelijke ‘standaard’ te verheffen.
2. Relevantie: kan de productcode worden vertaald naar een bestaande
productcode?
Nee, voorlopig kunnen gemeenten en aanbieders gebruikmaken van door henzelf op te stellen
productcodes, bijvoorbeeld binnen de categorie Begeleiding.
3. Spreiding: wordt de productcode gebruikt door meer dan één gemeente of regio?
Nee, niet bekend. Dit was de enige melding die over dit onderwerp is binnengekomen.
4. Toekomst: is de verwachting dat op termijn meerdere partijen het product gaan
hanteren?
Ja, bij toename van het gebruik is het van belang te achterhalen of er sprake gaat zijn van
een veld-standaard en deze vervolgens in te passen in de landelijke productcodelijst.
Besluit
De suggesties worden niet doorgevoerd.
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2 Standaardproductcodelijst Jeugdwet
Voor de productcodelijst Jeugdwet zijn geen suggesties aangedragen. Wel is er
sprake van een wijziging van een code.
2.1 Correctie productcode 40A04
In de tabel staat een fout bij productcode 40A04: in de kolom Uitvoeringsvariant staat
‘outputgericht’, dat moet ‘inspanningsgericht’ zijn.
Besluit
Corrigeren.
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