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Inleiding
Ontwikkeling van een nieuwe productstructuur
In opdracht van het ministerie van VWS heeft de sector auditief en/of communicatie zorgprogramma’s
ontwikkeld voor behandeling die wordt geleverd binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit de set
van cliëntprofielen heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden naar behandelprofielen en vervolgens
behandeltrajecten. Dit geheel samen noemen we zorgprogramma’s. Daarmee heeft de sector een
forse stap gezet in het bieden van transparantie, medische herkenbaarheid en hanteerbaarheid.
Bovendien wordt beter inzicht gegeven in de cliëntvariatie. Het nieuwe bekostigingsstelsel omvat een
kosten homogene productstructuur en vormt de basis voor de inrichting van de registratie in 2020.
Registratie
In dit document is vastgelegd wat we in 2020 gaan registreren. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen registratievereisten vanuit de beleidsregels en een aantal aanvullende afspraken. Beide worden
in dit document toegelicht.
Uitgangspunten
- De cliënt in zijn (brede) context staat centraal.
- Wat betreft de aanvullende afspraken vanuit SIAC is het streven te werken met een scorelijst die
voor alle cliëntprofielen wordt gehanteerd. Wel kunnen indien nodig bepaalde items in de
scorelijst worden uitgezet voor een bepaald cliëntprofiel (bv items die niet te scoren zijn bij
kinderen met TOS zijn niet van toepassing voor volwassenen).
- ICF is als ordeningskader gebruikt bij de uitwerking van de cliëntprofielen en wordt ook gebruikt
als basis voor de aanvullende afspraken vanuit SIAC. De Internationale Classificatie van het
menselijk functioneren (International Classification of Functioning, Disability and Health), afgekort
ICF, is in toenemende mate het raamwerk voor de typering van cliënten in de zorg in Nederland
aan het worden. ICF is een referentiekader voor het in kaart brengen van de invloed van, tijdelijke
of blijvende, gezondheidstoestanden en contextuele factoren op het functioneren van individuen.
De ICF verlegt de aandacht van oorzaak naar gevolgen. Daardoor kan blijken dat twee mensen met
dezelfde functiestoornis heel verschillende functioneringsproblemen ondervinden en dus ook een
ander behandelaanbod vragen.

Totaalset zorgprogramma’s auditief en/of communicatief
De gehele set zorgprogramma’s is te downloaden op de website van SIAC:
http://www.siac.nu/documenten/.

De formele basis van de registratie vormen de volgende documenten van de NZa:
-
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Beleidsregel Zintuiglijk Gehandicaptenzorg – BR/ REG-20127
Regeling Zintuigelijk Gehandicaptenzorg – NR/ REG -2020

1)

Wat wordt geregistreerd?

Wat betreft de registratie zijn er enerzijds registratievereisten vanuit de beleidsregel, anderzijds zijn
er op SIAC-niveau een aantal aanvullende afspraken gemaakt.

Registratievereisten vanuit de beleidsregel
In 2020 gaan we het volgende registreren.

cluster 1-2

Declaratievereisten

Registratievereisten

prestatie
datum
aantal eenheden

directe uren
zorgprogrammaSIAC
groep ja / nee
zorgprogrammaSIAC
groep ja /nee

cluster 3-11 prestatie
datum
aantal eenheden

audit trail
w.o. groepsgrootte,
-duur, aantal mw
audit trail
w.o. groepsgrootte,
-duur, aantal mw

Directe uren (direct cliënt gebonden tijd)
(declarabel onder huidige definities op basis van inzet van de medewerker)
De tijd waarin de medewerker in direct contact staat met de cliënt, een groep cliënten of het
cliëntsysteem. Dit contact kan zijn: face to face, telefonisch, elektronisch (o.a. e-mail).
Digitaal contact is ook declarabel. Als een gesprek plaatsvindt via de mail, valt dit ook onder directe
tijd. Wij hebben het dus niet over het opstellen van een mail in plaats van een brief, maar over een
‘direct’ gesprek via de mail. Het versturen van een brief via de mail valt niet onder directe tijd.
Indien er sprake is van een behandeling aan groep cliënten wordt per cliënt de tijd geregistreerd die
berekend is door de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert te delen door het aantal
aanwezige cliënten. Indien er sprake is van een groepscontact met meerdere cliëntsystemen wordt de
cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert gedeeld door het aantal aanwezige
cliëntensystemen.
Reistijd
De tijd die een behandelaar nodig heeft om van en naar de cliënt in zijn eigen omgeving te reizen.
Reisproducten kunnen alleen in combinatie met een behandelprestatie worden gedeclareerd, en niet
‘los’. In geval van no show kunnen er dus geen reiskosten worden gedeclareerd. Niet alleen reiskosten
(materiele kosten) worden vergoed, maar ook een normtijd voor de reisbeweging.
Groepszorg
- Indien sprake is van een behandeling aan een groep cliënten wordt per cliënt de tijd geregistreerd
die berekend is door de cliëntgebonden tijd die de behandela(a)r(en) levert te delen door het
aantal aanwezige cliënten.
- Indien sprake is van een groepscontact met meerdere cliëntsystemen wordt de cliëntgebonden
tijd die de behandela(a)r(en) levert gedeeld door het aantal aanwezige cliëntensystemen.
Bij groepszorg vindt declaratie plaats door de inzet te verdelen over het aantal cliënten in de groep.
Wij noemen dit ontvangen aandacht (=effectieve behandeltijd). Indien meer leden van het
cliëntsysteem van meerdere cliënten aanwezig zijn, wordt de inzet verdeeld over het aantal cliënten.

3

Voorbeeld: de voltallige groepssessie duurt 4 uur, er zijn 4 cliënten aanwezig met daarbij in totaal 3
mensen uit hun systemen. Op de groep staan 2 medewerkers. De declaratie is dan: 2 x 4 uur. Dit deel
je op 4 cliënten. Per cliënt wordt er 2 uur gedeclareerd.
Ook de ontvangen zorg is van belang. Dit is de tijd dat de cliënt of zijn systeem op de groep heeft
doorgebracht. In het voorbeeld van hierboven: 4 uur.
Per groepsbehandeling wordt het volgende vastgelegd:
A. Type contact:
Er zijn twee typen contact:
1. Individueel contact cliënt of systeem. Indien één cliënt of één of meer leden van het systeem van
één cliënt tegelijkertijd in een groep wordt behandeld is er sprake van individueel contact.
2. Groepscontact cliënt of systeem, Indien meer dan één cliënt of leden van het systeem van meer dan
één cliënt gelijktijdig worden behandeld is er sprake van een groepscontact.
B. Groepsgrootte:
Het aantal deelnemers aan de groep.
C. Groepstijd:
De tijd dat de cliënt of zijn systeem op de groep heeft doorgebracht tijdens de behandeling. De start
en het einde van de groep kan liggen voor of na de integrale groepstijd. De behandeling start al bij het
ontvangen van de individuele cliënt en eindigt bij het ‘uitzwaaien’. De groepstijd is wat anders dan de
ontvangen zorg: de cliënt moet de doorgebrachte tijd op de groep immers delen met anderen.
Zorgprogramma
Bij iedere cliënt wordt vastgelegd welk zorgprogramma wordt geleverd. De zorgprogramma’s zijn
opgenomen in de bijlage.

Aanvullende afspraken vanuit SIAC
In oktober 2019 is door het SIAC bestuur besloten welke kenmerken en factoren – behalve de
registratievereisten uit de beleidsregel - in 2020 worden vastgelegd op cliëntniveau bij de registratie
op basis van zorgprogramma’s. Het vastleggen van een aantal kenmerkende factoren biedt meer
mogelijkheden voor nadere analyses wanneer in de toekomst aanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld
het samenvoegen of uit elkaar halen van zorgprogramma’s). Uiteindelijk draagt dit ook bij aan (het
aantonen van) de effectiviteit van onze behandeling.
Besloten is dat onderstaande kenmerken en factoren vanaf 2020 bij iedere cliënt worden
geregistreerd.

Overzicht kenmerken en factoren
1. Doelgroep (maar één antwoord mogelijk):
a. Doof/ Slechthorend (DSH)
b. Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS)
c. Auditief Communicatief visueel beperkt (AVCB)
d. Doof blind (DBL)

De vragen 2 t/m 4 hoeven alleen te worden ingevuld indien sprake is van TOS
2. Expressieve taalproblematiek (één antwoord mogelijk):
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a. Geen
b. Matig (van -1 SD tot en met -1,4 SD)
c. Ernstig (minimaal -1,5 SD)

Expressieve taalproblematiek: Problemen in taalproductie waaronder spraakklankontwikkeling
(articulatie, fonologie, spraakontwikkelingsdyspraxie), sociaal (pragmatische)
communicatiestoornis, morfosyntactische problemen, woordvindingsproblemen

3. Receptieve taalproblematiek (één antwoord mogelijk):
a. Geen
b. Matig (van -1 SD tot en met -1,4 SD)
c. Ernstig (minimaal -1,5 SD)

Receptieve taalproblematiek: Problemen in taalbegrip

4. Is er sprake van een verminderde verstaanbaarheid (één antwoord mogelijk)?
a. Nee
b. Ja, vermoeden van een fonologische stoornis en/of een spraakstoornis
c. Niet te bepalen, cliënt spreekt (nog) niet of nauwelijks

De antwoorden op vraag 2, 3 en 4 kunnen gecombineerd worden om uitspraak te doen over hoe
vaak welk taalprofiel voorkomt.
5. Verstandelijk functioneren (maar één antwoord mogelijk):
a. (Geschat) non-verbaal, dan wel performaal IQ > 80
b. (Geschat) non-verbaal, dan wel performaal IQ 70 tot en met 79
c. (Geschat) non-verbaal, dan wel performaal IQ <70
d. Niet mogelijk om reguliere IQ-test af te nemen

Verstandelijk functioneren
Betrouwbaarheidsintervallen kunnen worden gehanteerd. Bij een zeer jong kind kan de term IQ
vervangen worden door ontwikkelingsindex/ontwikkelingsniveau, zoals de Bayley-III-NL.

6. Invloed van naaste familie in de (directe) omgeving van de cliënt op de communicatie (één
antwoord mogelijk):
a. Ondersteunend
b. Neutraal
c. Belemmerend

7. Invloed van vrienden, leeftijdgenoten en kennissen in de (directe) omgeving van de cliënt op
de communicatie (één antwoord mogelijk):
a. Ondersteunend

5

b. Neutraal
c. Belemmerend

Ondersteunend
- Voorbeelden voor ondersteunend: ouders nemen adviezen ter harte, ouders stemmen de
communicatie af op het kind, ouders zijn in de gelegenheid om cursussen te volgen.
Belemmerend
- Voorbeelden voor belemmerend: ouders hebben weinig tijd om het met kind bezig te zijn.
Ouders kunnen onvoldoende afstemmen op de problematiek, ouders hebben beperkte
mogelijkheden om adviezen over te nemen

8. Meertaligheid:
Werd er afgelopen jaar binnen het cliëntsysteem naast het Nederlands of NGT regelmatig
(minimaal 25%) een andere (gebaren)taal gesproken met de cliënt?
a. Nee ( cliënt is niet meertalig)
b. Ja ( cliënt is meertalig)

Meertaligheid
Het betreft hier niet de definitie van meertaligheid maar een vraag naar meertaligheid die
relevant is vanuit het bekostigingsperspectief voor ZG zorg. Er is dus géén sprake van
meertaligheid als:
- alleen het cliëntsysteem onderling een andere (gebaren)taal gebruikt, en niet in
communicatie met de cliënt OF
- als er alleen een andere (gebaren)taal wordt gebruikt in minder dan 25% van de tijd OF
- als het langer dan 1 jaar geleden is dat de andere taal gesproken werd.

9. ACVB / DB:
a. Cliënt heeft geen WLZ indicatie
b. Cliënt heeft wel een WLZ indicatie

WLZ-indicatie: een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg.
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2) Overige begrippen
Algemene voorwaarden / Zorg- en dienstverleningsovereenkomst
Het laten tekenen van een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZDO) is niet noodzakelijk. Een
reden om dit wel te laten doen, kan bewijslast zijn dat de cliënt de algemene voorwaarden (AVW) heeft
ontvangen. Echter dit is niet noodzakelijk. Bv het achter het eerste zorgplan nieten van de AVW is ook
een mogelijkheid, een andere mogelijkheid is het duidelijk bij toegang van de gebouwen en/of
recepties vermelden van de AVW.
Zorgplan
In het behandelplan staat voor de individuele cliënt beschreven welke doelen er uiteindelijk en
tussentijds bereikt moeten worden, wat de start en huidige situatie is ten aanzien van deze doelen en
welke aanpak er wordt gevolgd om de (tussen)doelen te bereiken. Dit plan moet zijn getekend door
de cliënt en bij een aanpassing van meer dan 10% van de inzet opnieuw worden getekend. Ook dient
bij het opstarten van een nieuwe behandelcyclus binnen het behandeltraject een nieuw (eventueel
onaangepast) behandelplan door aanbieder en cliënt te worden vastgesteld (advies: tekenen).
Initieel zorgplan
In de behandelmodule ‘aanmelding tot zorgstart’ wordt gesproken over een initieel zorgplan. De
aanbieder heeft een range aan standaard zorgplannen ‘op de plank’ liggen (fictief). Op basis van de
bekende gegevens wordt er uit deze range één gekozen. Deze wordt in eerste instantie ingezet en
moet ook getekend worden. Zodra er meer individuele gegevens bekend zijn wordt het zorgplan
verder op maat gemaakt.
MDO (Multi Disciplinair Overleg)/ Interdisciplinair overleg
Overleg tussen (alle) bij de behandeling betrokken behandelaren over de voortgang van de
behandeling, de behandeldoelen en de interactie van de werkprogramma’s van de individuele
behandelaren daarop. Het MDO kan met of zonder de cliënt plaatsvinden. Dit leidt tot een afwijkende
registratie (directe tijd of indirecte tijd).
Binnen de ZG is er sprake van interdisciplinair overleg. Daar MDO een algemeen gebruikte term is
gebruiken wij voor het interdisciplinair overleg de afkorting MDO.
- Multidisciplinair
Bij multidisciplinair werken wordt kennis uit verschillende disciplines gecombineerd. Een en ander
kan volgtijdelijk plaatsvinden. Er vindt geen echte integratie of wederzijdse beïnvloeding van
betrokken disciplines plaats.
- Interdisciplinair
Bij interdisciplinair werken wordt niet vastgehouden aan de eigen discipline of het eigen
vakgebied, maar worden perspectieven uit de verschillende vakgebieden gecombineerd. Veelal
hebben behandelaren vakgebied overstijgende kennis.
Intercollegiaal overleg
Overleg tussen twee of meer behandelaren van dezelfde discipline over het werkplan van een cliënt.
Hier is bekostigingstechnisch een verschil tussen collega’s met ZG kennis en collega’s zonder ZG kennis
zoals bijvoorbeeld huisartsen. Deze laatste groep valt onder de definitie van cliëntsysteem. De eerste
groep valt onder de indirecte tijd. Voorbeelden hiervan zijn leerkrachten cluster 2 en medewerkers
van ZG aanbieders
Monitoring van behandelresultaten (ROM: result outcome measurement)
De meting van de behandelresultaten zoals die door de sector is afgesproken voor alle cliënten die in
zorg zijn of komen. Voor elk zorgprogramma is een set van verplichte meetinstrumenten vastgesteld
die bij elke cliënt bij aanvang – (tussentijds) en einde van de behandeling moeten worden afgenomen.
Een aanbieder kan er voor kiezen om meerdere instrumenten in te zetten.
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Voor de bepaling bij AC31/AC32 en AC21/AC22 of er sprake is van groepszorg, is het van belang om
vast te kunnen stellen of het gaat om een structurele behandelgroep (ook wel therapeutische
omgeving) van de cliënt zelf. De NZa heeft voor de berekening van de tarieven gekeken naar
behandelmodule 7: Behandeling in een communicatieve groepssetting. Kwam deze voor in 28 dagen,
dan wordt de prestatie inclusief groep gedeclareerd en andersom.
De inzet van tolken is niet declarabel. Deze komen niet voor in de gebruikte beroepentabellen.
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Bijlagen
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A) Overzicht zorgprogramma’s
Vertaaltabel van zorgprogramma naar prestaties auditief en/of communicatief
Zorgprogramma

Cliëntprofiel

Cliëntprofiel 1-2-3-4
Gehoorstoornis
0-5 jaar

Cliëntprofiel 6
Taalontwikkelingsstoornis
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
Taalontwikkelingsstoornis, 5-23 jaar
Cliëntprofiel 9
Doofblind
5-18 jaar

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

Persoons- en
systeemgerichte
behandeling

Cliëntprofiel 14
Vroegdoof
Volwassen

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

Cliëntprofiel 15-16
Plots-/laatdoof, SH
Volwassen

Persoons- en
systeemgerichte
behandeling

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

ZP 3 Doof/SH
ZP 10 TOS

Cliëntprofiel 10-13
TaalontwikkelingsStoornis, 5-23 jaar

Behandeltraject in
therapeutische omgeving

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

ZP 4 Doof/SH
ZP 11 TOS

Cliëntprofiel 10-13
TaalontwikkelingsStoornis, 5-23 jaar

Kortdurende diagnostieken behandeltraject
aanpak eigen systeem
ZP 20 ACVB

Cliëntprofiel 18-19
ACVB
Alle leeftijden

Cliëntprofiel 19
ACVB
Volwassenen
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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.

AC10
Intake

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.

AC10
Intake

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.

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

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.

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

ZP 14 Doofblind 5-18 jaar
De behandeling van kinderen en jongeren die doofblind zijn of naast een auditieve en/of
ZP 15 Doofblind volw

Cliëntprofiel 17
Doofblind
Volwassen

Kortdurende diagnostieken behandeltraject
aanpak eigen systeem

ZP 17 ACVB
Communicatiediagnostiek
en -training

Cliëntprofiel 7-8-11-12
-14-16
Doof/SH vanaf 5 jaar

ZP 18 Doof/SH
ZP 19 TOS

Cliëntprofiel 10-13
TaalontwikkelingsStoornis 5-23 jaar

Behandeling met verblijf
in therapeutische
omgeving

Prestaties

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.

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

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

AC50
Reistoeslag

AC50
Reistoeslag

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.

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

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

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

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).

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

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.

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en
behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

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.

AC10
Intake

AC41
Diagnostiek en behandelcoördinatie

AC42
Behandeling

AC50
Reistoeslag

