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Bijlage 1 Beschrijving Doelgroep waarvoor de 

dagbehandelingscomponent ingezet kan worden  

 

Rondom de dagbehandeling van het jongere kind met zwaar lichamelijk en verstandelijke 

beperkingen is er soms sprake van dagbehandeling per dagdeel met een intensieve 

zorgzwaarte. 

Deze groep kinderen zal, bij geen vooruitzicht op ontwikkeling en perspectief, naar grote 

waarschijnlijkheid overgaan naar de Wlz op latere leeftijd (meestal vanaf 8 jaar). Het gaat 

hierbij dus om de groep kinderen die op een latere leeftijd instromen in de Wlz of de groep 

kinderen die toch afgewezen wordt voor de Wlz en die voldoet aan onderstaande doelgroep 

beschrijving.  

 

Er zijn in ieder geval drie categorieën waarvoor we een apart tarief dagbehandeling zouden 

moeten opnemen als component. 

 

➢ Dagbehandeling VG zwaar kind  

 

Vorm  

Het dagprogramma betreft een integraal aanbod, gebaseerd op een multidisciplinair 

behandelplan. Er is sprake van multidisciplinaire inzet van bijvoorbeeld gedragskundige(n), 

therapeuten en begeleiders op het niveau van activering.  

 

Doel  

Ontwikkelen en aanleren van praktische, cognitieve en/of sociaal emotionele vaardigheden 

waarbij de mogelijkheden van het kind optimaal benut worden, zodat een zo zelfstandig 

mogelijk niveau van functioneren bereikt kan worden. Dit kan een grotere zorgvraag op 

volwassen leeftijd voorkomen. Het kan ook gaan om CSLM-behandeling met als doel het 

voorkomen van gevolgen/complicaties van de aandoening of van het ontstaan van met de 

aandoening gerelateerde stoornis.  

De dagbehandeling is gericht op de ontwikkeling van het kind en op zo zelfstandig mogelijk 

leren leven. Daarnaast wordt achteruitgang voorkomen door inzet van paramedische 

disciplines en doelgerichte prikkeling door middel van therapieën.  
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Kenmerk  

Er zijn concrete en haalbare behandeldoelen. De behandeling is programmatisch en 

doelmatig.  

 

Grondslag  

Kinderen met verstandelijke beperking variërend in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waar er 

sprake is van: 

- vaak een ontwikkelingsniveau van een 0 tot 4 jarige; en 

- beperkte cognitieve vaardigheden; en 

- vaak beperkte sociaal emotionele vaardigheden; en 

- aanvullende problematiek zoals gedrags-, hechtings- of psychiatrische problematiek en/of 

een lichamelijke beperking.  

Doelgroep: (L)VB kind en groepsgrootte minder dan 5 kinderen.  

 

➢ Dagbehandeling VG kind gedrag  

 

Vorm  

Het dagprogramma wordt uitgevoerd in een passende setting. Dit is in een overzichtelijke 

ruimte in een rustige (kleine) en prikkelarme groep. Er zijn individuele speelmomenten met 

binnen- en buitenruimtes voor bewegingsspel. Het dagprogramma is een integraal aanbod, 

gebaseerd op een multidisciplinair behandelplan. Het biedt een-op-een behandeling 

gedurende delen van het programma. Er is sprake van orthopedagogische ondersteuning en 

inbreng van therapieën. Het vastgestelde behandelplan kan onder meer door begeleiding 

(op het niveau van activerende begeleiders) worden uitgewerkt.  

 

Doel  

Het aanleren van vaardigheden en gedrag gericht op vermindering of beheersing van 

gedragsproblematiek. Waar mogelijk het ontwikkelen van cognitieve en fysieke 

vaardigheden. Het kan ook gaan om CSLM-behandeling met als doel het voorkomen van 

gevolgen/complicaties van de aandoening of van het ontstaan van met de aandoening 

gerelateerde stoornis.  

 

Kenmerk 

Er zijn concrete en haalbare behandeldoelen. De behandeling is programmatisch en 

doelmatig. 
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Grondslag  

Dagprogramma voor kinderen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen en blijvende 

zwaarwegende gedragsproblemen.  

 

Deze prestatie is bedoeld voor:  

 

1. Kinderen met een zeer ernstige verstandelijke beperking en blijvende, 

zwaarwegende gedragsproblemen in de leeftijd van variërend van 0 tot 18 jaar:  

- cognitieve ontwikkelingsleeftijd is lager dan 12 maanden; sociaal-emotioneel 

functioneren van 0- 6 maanden;  

- gedragsproblemen uiten zich in onder meer zelfverwonding, extreem huilen en 

schreeuwen, etc.;  

- er is een noodzaak van een-op-een behandeling en begeleiding gedurende delen 

aan het dagprogramma.  

 

2. Kinderen met matige tot ernstige verstandelijke beperking en blijvende, 

zwaarwegende gedragsproblemen en andere uiteenlopende vormen van extreem 

aandacht vragend gedrag in de leeftijd van variërend van 0 tot 18 jaar:  

- cognitieve ontwikkelingsleeftijd tussen 1-4 jaar; sociaal-emotioneel niveau is 

lager dan cognitieve ontwikkelingsleeftijd;  

- vaak disharmonisch ontwikkelingsprofiel, gedragsproblematiek; ook cerebrale 

beschadiging die leidt tot duurzame gedragsproblemen; of stoornis in 

autistisch spectrum; 

- gedragsproblematiek komt tot uiting in frequent agressief gedrag naar 

anderen; 

- noodzaak van een-op-een behandeling en begeleiding gedurende delen van 

het dagprogramma; tevens veilige en gestructureerde omgeving.  

 

Voorwaarde: positief advies van het regionale expertiseteam. Bij twijfel kan 

consultatie aangevraagd worden aan het centrum voor consultatie en expertise 

(CCE) 

 

➢ Dagbehandeling jLVG/Naschoolse dagbehandeling JLVG 

 

Vorm 
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Het gaat hier om behandeling in een daarvoor geschikt therapeutisch klimaat, op basis van 

een deeltijdprogramma in groepsverband (groep van 7-8, met 2 beroepskrachten). Dit 

programma wordt geboden in aansluiting op de schooltijden (de cliënt neemt deel aan het 

gewoon of speciaal onderwijs). De hulp wordt geboden door zorgaanbieders met erkende 

deskundigheid op het gebied van hulp aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren met 

ernstig probleemgedrag. 

 

Doel 

Beheersing van gedragsproblematiek en voorkoming van intramurale opname (ofwel 

uithuisplaatsing) met behulp van een interventieprogramma, in een structuurbiedend 

klimaat. Het programma krijgt gestalte in groepsverband. 

 

Kenmerk 

Er zijn concrete en haalbare behandeldoelen. 

De behandeling is programmatisch en doelmatig. 

 

Grondslag 

Verstandelijke handicap met ernstige ontwrichting van de jeugdige in relatie tot zijn 

omgeving tot gevolg. 

 

 

 


