Productbeschrijving Begeleiding
Verklaring afkortingen Doelgroepen: SOM, PSY, (L)VB, LB en ZG:
SOM: Jeugdigen met somatische beperking
PSY: Jeugdigen met een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem (ASS, ADHD, etc.)
(L)VB: Jeugdigen met een (Licht) Verstandelijke beperking
LB: Jeugdigen met een Lichamelijke beperking
ZG: Jeugdigen met een Zintuigelijke beperking (visueel of auditief)
Begeleiding
(H300)

Doel:
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de
zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of
verwaarlozing. Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks
leven, waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend
vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en
gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.
Grondslag:
Een somatische (SOM), psychiatrische (PSY) of psychogeriatrische (PG)
aandoening/beperking, een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG)
handicap met matige of zware beperkingen op het terrein van en/of:
1. sociale redzaamheid;
2. het bewegen en verplaatsen;
3. het psychisch functioneren;
4. het geheugen en de oriëntatie;
5. het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag.
Inhoud:
De activiteiten bestaan uit:
1. Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen.
2. Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het
voeren van regie.
3. Het overnemen van toezicht.
4. Aansturen van gedrag.

Begeleiding
zorg op
afstand
aanvullend

Per aangesloten cliënt, die begeleiding via beeldschermcommunicatie op afstand geleverd
krijgt, kan extra maximaal 4 uur per maand tegen het afgesproken tarief begeleiding zorg
op afstand aanvullend worden gedeclareerd mits dit past binnen de gestelde indicatie

(H305)

Doelgroepen: SOM, PSY, (L)VB, LB en ZG
Begeleiding
extra
(H150)

Doel:
Realisatie van “beschikbaarheid van begeleiding”, waardoor de cliënt erop kan rekenen dat
de zorgaanbieder naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke
tijd.
Grondslag:
Cliënten die zijn aangewezen op BG en die – door de aard van hun chronische ziekte en
beperkingen – naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten inroepen
buiten de afgesproken vaste tijden.
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Inhoud:
BG-extra voorziet in een vergoeding van de beschikbaarheid, opgevat als tijden waarop
uitvoerende beroepskrachten beschikbaar zijn voor directe zorgverlening maar niet feitelijk
met die zorgverlening bezig zijn (men is oproepbaar).
Uitgangspunt is de doelmatige organisatie van die beschikbaarheid.
Indicatoren:
- Noodzaak van frequent oproepbare zorg (naar verwachting meerdere keren per week);
- Bij cliënten met een verstandelijke handicap kan onder deze beschikbaarheid ook de extra
aandacht voor cliënten met probleemgedrag vallen;
- Onder deze prestatie vallen ook die situaties van sterk ‘ontregelde gezinnen’ waar niet
volstaan kan worden met planbare zorg op vaste tijdstippen.
Doelgroepen: SOM, PSY, (L)VB, LB, ZG
Begeleiding
speciaal 1 NAH
(H152)

Doel:
Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven
(waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in
de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met niet-aangeboren
hersenletsel.
Grondslag:
Chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig of zwaar
regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking
(fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen).
Inhoud:
1) begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend
vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van
taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de
huishouding);
2) begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;
3) begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie
(bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid.
Deze begeleiding zal doorgaans tussen de 0 en 7 uur per week liggen.
Indicatoren:
NAH die langdurig gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of met een matige of
zware, invaliderende aandoening of beperking.
Doelgroepen: SOM, (L)VB, LB

Gespecialiseerde
begeleiding (psy)
(H153)

Doel:
Ondersteunen bij langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg
van een psychische stoornis.
Het accent ligt op handhavingsdoelen, maar er is tevens aandacht voor activerende
elementen.
Grondslag:
Langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale
redzaamheid” (beide vastgesteld op grond van psychiatrische diagnostiek) gepaard gaand
met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of
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beperking.
Inhoud:
1) begeleiden in verband met tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen
(dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken,
beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de
huishouding, persoonlijke zorg);
2) begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor
ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht
toepassen van methoden van casemanagement).
Vorm:
Voornamelijk begeleid zelfstandig wonen. De intensiteit ervan ligt doorgaans tussen de 0
en 7 uur per week. Er is een mogelijkheid van extra uren (bijv. cliënten die anders in een
RIBW zouden wonen).
Indicatoren:
Langdurige psychische stoornis + beperkingen in sociale redzaamheid
Doelgroep: PSY
Begeleiding ZG
Visueel
(H301)

Doel:
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de
zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of
verwaarlozing.
Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven,
waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen.
Grondslag:
een ernstige visuele beperking.
Inhoud:
1) begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend
vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van
taken, beheerszaken regelen, communicatie, oriëntatie naar tijd, plaats en persoon,
sociale relaties, organisatie van de huishouding);
2) begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;
3) begeleiden bij mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participaties
(bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid;
4) begeleiden van of consultatie aan een andere zorgaanbieder. Dit kan alleen op verzoek
van de behandelende arts van de andere zorgaanbieder plaatsvinden (outreaching).
Opmerking:
De hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van zintuiglijk gehandicapten.
Doelgroep: ZG

Begeleiding ZG
Auditief
(H303)

Doel:
Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de
zelfredzaamheid en die strekken tot voorkoming van opname in een instelling of
verwaarlozing.
Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven,
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waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen.
Grondslag:
een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking.
Inhoud:
1) begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregulerend
vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van
taken, beheerszaken regelen, communicatie, oriëntatie naar tijd, plaats en persoon,
sociale relaties, organisatie van de huishouding);
2) begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;
3) begeleiden bij mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participaties
(bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid;
4) begeleiden van of consultatie aan een andere zorgaanbieder. Dit kan alleen op verzoek
van de behandelende arts van de andere zorgaanbieder plaatsvinden (outreaching).
Opmerkingen:
De hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van zintuiglijk gehandicapten.
Doelgroep: ZG
Begeleiding
speciaal 2
visueel
(H302)

Doel:
Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het
dagelijks leven door herhaling en methodische interventie. Oefenen, gericht op het leren
omgaan met de gevolgen van een ernstige visuele beperking met als doel zelfredzaamheid.
Grondslag:
een ernstige visuele beperking.
Inhoud
De activiteiten bestaan uit:
1) Het oefenen met vaardigheden of handelingen.
2) Het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie.
Vorm:
De begeleiding kan de vorm hebben van individuele één-opéén begeleiding maar kan ook
in kleine groepen worden geboden (in het laatste geval berust de bekostiging op het
aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is voor de cliënten in een groep).
De begeleiding kan bij de cliënt thuis of op de locatie van een zorgaanbieder worden
geboden (de zorgaanbieder preciseert hoe de verhouding van beide activiteiten is).
Opmerkingen:
hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van
zintuiglijk gehandicapten.
Begeleiden van of consultatie aan de cliënten met een zintuiglijke handicap bij een andere
zorgaanbieder of consultatie aan de betrokken zorgaanbieder kan alleen op verzoek van de
behandelend arts van de zorgaanbieder plaatsvinden.
Doelgroep: ZG

Begeleiding
speciaal 2

Doel:
Begeleiden bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het
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auditief
(H304)

dagelijks leven door herhaling en methodische interventie.
Oefenen gericht op het leren omgaan met de gevolgen van een ernstige auditieve en/of
communicatieve beperking met als doel zelfredzaamheid.
Grondslag:
een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking
Inhoud
De activiteiten bestaan uit:
1) Het oefenen met vaardigheden of handelingen.
2) Het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie.
3) communicatietraining aan auditief gehandicapten of leden van het cliëntsysteem.
Vorm:
De begeleiding kan de vorm hebben van individuele één-opéén begeleiding maar kan ook
in kleine groepen worden geboden (in het laatste geval berust de bekostiging op het
aantal uren dat de hulpverlener werkzaam is voor de cliënten in een groep).
De begeleiding kan bij de cliënt thuis of op de locatie van een zorgaanbieder worden
geboden (de zorgaanbieder preciseert hoe de verhouding van beide activiteiten is).
Opmerkingen:
De hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied
van zintuiglijk gehandicapten.
Begeleiden van of consultatie aan de cliënten met een zintuiglijke handicap bij een andere
zorgaanbieder of consultatie aan de betrokken zorgaanbieder kan alleen op verzoek van de
behandelend arts van de zorgaanbieder plaatsvinden.
Doelgroep: ZG
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