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Ontwikkelagenda - Voorstel tijdelijke toetredingsstop aanbieders 

Vanaf 2017 hebben de inkooporganisaties Helmond, Peelgemeenten en/of  Dommelvallei+ 
een overeenkomst gesloten met zorgorganisaties voor de inkoop van jeugdhulp. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een uniforme Product Diensten Catalogus (PDC). 

In de overeenkomst is gesteld dat de mogelijkheden tot evaluatie en doorontwikkeling van de 
overeenkomst, en daarmee doorontwikkeling van de PDC in het bijzonder, voorwaardelijk 
zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

In 2018 is een start gemaakt met het doorontwikkelen van producten uit de PDC. Dit betreft 
onder andere de volgende producten: 

Begeleidingsproducten: 

- 50J04 Zelfstandig leven Jeugd (middel) 

- 50J05 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 

- 50J06 Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 

- 50J07 Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 

- 50J08 Zelfstandig leven Jeugd (individueel) 

Behandelingsproducten: 

- 45J04 Jeugdhulp ambulant specialistisch (licht) 

- 45J05 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) A 

- 45J06 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) B 

- 45J07 Jeugdhulp ambulant specialistisch (middel) C 

- 45J08 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) D 

- 45J09 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) E 

- 45J10 Jeugdhulp ambulant specialistisch (zwaar) F 

Voorstel 

Vanuit de doorontwikkeling zijn de inkooporganisaties op dit moment genoodzaakt om 
maatregelen te nemen om het proces van de doorontwikkeling niet te verstoren of te 
vertragen. Hiertoe wordt het voorstel gedaan om een tijdelijke toetredingsstop op de 
bovengenoemde producten in te voeren per 1 juli 2019 tot 1 januari 2020. De toetredingsstop 
voorkomt onnodige inzet van capaciteit welke benodigd is voor de doorontwikkeling en borgt 
een zorgvuldige en transparante overgang voor de reeds gecontracteerde aanbieders van de 
bestaande producten naar de doorontwikkelde producten. Daarnaast wordt hiermee beoogd 
om eventuele nieuwe aanbieders niet te contracteren op producten en tarieven die op 
afzienbare termijn zullen worden aangepast. Aanbieders kunnen dan een bewuste afweging 
maken voor toetreding op de nieuw te gelden producten en tarieven. 



 

 

 

 

Reactie 

U heeft de mogelijkheid om te reageren op het voorstel t/m 21-05-2019. U kan uw reactie 
kenbaar maken via de vraag- en antwoordmodule van Negometrix.  

Uw input wordt meegenomen ter bespreking aan de FOT op 23-05-2019. 


