
ZP 1 Doof/SH

Behandeling kind binnen 
gezin en directe omgeving

ZP 7 TOS (zonder groep)
ZP 8 TOS (met groep)

Behandeling kind binnen 
gezin en directe 

omgeving

ZP 12 Doofblind 0-5 jaar
ZP 13 Doofblind 5-18 jaar

ZP 16 ACVB
Behandeling kind binnen 

gezin en directe 
omgeving

ZP 2 Doof/SH 
ZP 9 TOS 

Persoons- en 
systeemgerichte 

behandeling 

ZP 14 Doofblind 5-18 jaar
ZP 15 Doofblind volw

Persoons- en 
systeemgerichte 

behandeling 

ZP 5 Vroegdoof volw
ZP 6 Plots-/laatdoof, SH

Persoons- en 
systeemgerichte 

behandeling 

ZP 3 Doof/SH
ZP 10 TOS

Behandeltraject in 
therapeutische omgeving 

ZP  4 Doof/SH
ZP 11 TOS

Kortdurende diagnostiek- 
en behandeltraject 

aanpak eigen systeem 

ZP 20 ACVB

Kortdurende diagnostiek- 
en behandeltraject 

aanpak eigen systeem

ZP 17 ACVB

Communicatiediagnostiek 
en -training 

ZP 18 Doof/SH
ZP 19 TOS  

Behandeling met verblijf 
in therapeutische 

omgeving 

Vertaaltabel van zorgprogramma naar prestaties auditief en/of communicatief

De behandeling van kinderen en jongeren in de schoolse levensfase, die doof-/
slechthorendheid zijn of een TOS hebben, en hun systeem. De oorzaak van de stagnatie 
van de cliënt en/of handelingsverlegenheid binnen directe omgeving van de cliënt is 
bekend. Er zijn voldoende mogelijkheden bij de cliënt en zijn directe omgeving aanwezig 
om de aan te leren vaardigheden te generaliseren naar verschillende situaties.

De behandeling van kinderen en jongeren in schoolse levensfase, die doof-/
slechthorendheid zijn of een TOS hebben, en hun systeem. Oorzaak van de stagnatie van 
cliënt en/of handelingsverlegenheid binnen directe omgeving van cliënt is bekend. Er zijn 
onvoldoende mogelijkheden bij cliënt en zijn directe omgeving aanwezig om de aan te 
leren vaardigheden te generaliseren naar verschillende situaties. Totale problematiek is 
dusdanig complex en/of hardnekkig dat behandeling in intensieve (groeps)setting nodig is.

De behandeling van kinderen en jongeren in schoolse levensfase, die doof-/
slechthorendheid zijn of een TOS hebben, en hun systeem. Oorzaak van de stagnatie van 
de cliënt en/of handelingsverlegenheid binnen directe omgeving van de cliënt is niet 
bekend, waardoor geen passende aanpak voor de cliënt binnen de eigen omgeving kan 
worden gerealiseerd

De behandeling van kinderen en jongeren die doofblind zijn of naast een auditieve en/of 
communicatieve beperking ook een (ernstig vermoeden van een) verstandelijke beperking 
hebben, en hun systeem. Bij doofblinde cliënten binnen dit cluster is sprake van 
aangeboren doofblindheid of verworven doofblindheid, deze laatste in combinatie met 
een verstandelijke beperking. 

De behandeling van kinderen en jongeren die doofblind zijn of naast een auditieve en/of 
communicatieve beperking ook een (ernstig vermoeden van een) verstandelijke beperking 
hebben, en hun systeem. Bij doofblinde cliënten binnen dit cluster is sprake van 
aangeboren doofblindheid of verworven doofblindheid, deze laatste in combinatie met 
een verstandelijke beperking. 

De behandeling van doof/slechthorende volwassenen en hun systeem. Er is sprake van een 
vroeg verworven gehoorstoornis of een laat – soms plotseling - verworven gehoorstoornis. 
Daarbij  is sprake van (progressief) ernstig tot volledig gehoorverlies, waarbij 
gehoorapparaten alleen niet (meer) toereikend zijn. 

De behandeling van mensen, die naast een auditieve en/of communicatieve beperking een 
verstandelijke beperking hebben. Hebben zij een ernstig vermoeden van TOS wordt ivm 
complexiteit en comorbiditeit van stoornis(sen) gestart met een kortdurend diagnostisch 
en behandeltraject. Daarna wordt de (behandel)aanpak overgedragen naar eigen 
omgeving (cliënt stroomt uit dan wel blijft sprake van ZG-behandelvraag (instroom in 
ander passend behandeltraject).

De behandeling van volwassenen, die naast een auditieve en/of communicatieve 
beperking een verstandelijke beperking hebben. Diagnostiek richt zich op het vaststellen 
van het communicatieniveau en leerbaarheid van de cliënt. IN de behandeling ligt de focus 
op het aanleren en ontwikkelen van communicatieve en sociaal-communicatieve 
vaardigheden.  

De behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen tot ca 23 jaar, die doof-/
slechthorendheid zijn of een TOS hebben, en hun systeem. Er sprake van bijkomende 
problematiek of comorbiditeit. Extramurale behandeling stagneert. Om de cliënt weer 
perspectief te bieden is het medisch noodzakelijk om de cliënt tijdelijk te behandelen in 
een therapeutische communicatieve verblijfssetting.

De behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de voorschoolse 
levensfase en hun systeem.De behandeling is gericht op het stimuleren van de spraak- en 
taalontwikkeling, de sociaal-communicatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de cliënt, het verbeteren van de communicatie en interactie tussen cliënt 
en zijn omgeving. 

De behandeling van doof/slechthorende kinderen in de voorschoolse leeftijd en hun 
systeem. In de behandeling wordt gewerkt aan het communiceren en het realiseren van 
voorwaarden en een passende omgeving om tot communicatie te komen en om de 
beperkingen die worden ervaren op te heffen of te compenseren. Ook wordt gewerkt aan 
het psychisch leren omgaan met de beperkingen door ouders en kind.

ZorgprogrammaCliëntprofiel

Cliëntprofiel 1-2-3-4
Gehoorstoornis

0-5 jaar

Cliëntprofiel 6
Taalontwikkelings-

stoornis
1,5-5 jaar

Cliëntprofiel 5
Doofblind, 0-5 jaar

Cliëntprofiel 9
Doofblind, 5-18 jaar

Cliëntprofiel 18
ACVB, 0-18 jaar

Cliëntprofiel 7-8-11-12
Doof/SH
5-18 jaar

Cliëntprofiel 10-13
Taalontwikkelings-
stoornis, 5-23 jaar

Cliëntprofiel 9
Doofblind
5-18 jaar

Cliëntprofiel 17
Doofblind
Volwassen

Cliëntprofiel 7-8-11-12
Doof/SH
5-18 jaar

Cliëntprofiel 10-13
Taalontwikkelings-
Stoornis, 5-23 jaar

Cliëntprofiel 7-8-11-12
Doof/SH
5-18 jaar

Cliëntprofiel 10-13
Taalontwikkelings-
Stoornis, 5-23 jaar

Cliëntprofiel 19
ACVB

Volwassenen

Cliëntprofiel 18-19
ACVB

Alle leeftijden

Cliëntprofiel 7-8-11-12
-14-16

Doof/SH vanaf 5 jaar

Cliëntprofiel 10-13
Taalontwikkelings-
Stoornis 5-23 jaar

Cliëntprofiel 14
Vroegdoof
Volwassen

Cliëntprofiel 15-16
Plots-/laatdoof, SH

Volwassen

AC10
Intake

AC21
Kind en systeem  

excl groepsbehandeling

AC22
Kind en systeem

incl groepsbehandeling

AC31
Behandeling individueel excl 

groepsbehandeling

AC32
Behandeling individueel incl 

groepsbehandeling

AC33
Behandeling individueel zonder groep

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC50
Reis-

toeslag

Prestaties

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en 

behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reis-

toeslag

 


