
Productcategorie Alternatieve inzet

Wmo Dagbesteding Kleine groepen verspreid over de dag binnen de kaders van de 

RIVM-maatregelen.

Voor elk dagdeel zet de zorgaanbieder 1 

uur individuele aangepaste zorg in, zie 

begeleiding / individuele ondrsteuning 

Individuele begeleiding waarbij een dagdeel gelijk kan staan aan 1 

uur individuele begeleiding.

Activiteiten buitenhuis, zoals samen wandelen of fietsen.

materiaal aanleveren in de thuissituatie waardoor de client in de 

gelegenheid wordt gestel dagbesteding in huis te doen met 

behulp van online ondersteuning.

Hulp bij het Huishouden Een deels alternatieve invulling van de huishoudelijke hulp is in 

overleg met de cliënt toegestaan. Een schoon huis is belangrijk. 

Dit betekent dat de invulling van de huishoudelijke hulp deels ook 

moet blijven bestaan uit het schoonmaken van de woning. In 

overleg met de cliënt kan bijvoorbeeld boodschappen doen wel 

gedeeltelijke invulling zijn van de uren huishoudelijke hulp.

Begeleiding / Individuele ondersteuning

Voor elk uur begeleiding moet minimaal 30 

minuten aangepaste zorg ingezet worden. 

Activiteiten buitenhuis, zoals samen wandelen of fietsen.

Telefonisch contact

Beeldbellen

Begeleidingsgesprekken via raam contact

Aangepaste zorg (alternatief voor zogenaamd P x Q toewijzingen)



Jeugdhulp ambulant bij de jeugdige thuis Outreachend bellen en informeren naar situatie binnen het gezin. 

Voor elk uur begeleiding moet minimaal 30 

minuten aangepaste zorg ingezet worden. 

Afhankelijk van leeftijd en eventuele persoonlijke problematiek 

kan dit deels voortgezet worden dmv beeldbellen.

wandelen

Jeugdhulp ambulant op locatie aanbieder Afhankelijk van leeftijd en eventuele persoonlijke problematiek 

kan dit deels voortgezet worden dmv beeldbellen.

Voor elk uur begeleiding moet minimaal 30 

minuten aangepaste zorg ingezet worden. 

Jeugd dagbehandeling Sporten

E-health/online behandeling

Voor elk dagdeel zet de zorgaanbieder 1 

uur  individuele aangepaste zorg in. 

Thuiswerk pakketten met beeldbel ondersteuning

Jeugdhulp crisis Dit is noodzakelijk direct in te zetten, geen aangepastte vorm

Jeugd Persoonlijke Verzorging Met de juiste (door het RIVM) voorgeschreven middelen.



Jeugdbescherming Beeldbellen met zowel ouder als kind (waar mogelijk)

Activiteiten buiten huis, bv wandelen

Jeugd Generalistische Basis GGZ Beeldbellen

E-health/online behandeling

Jeugd GGZ Beeldbellen

E-health/online behandeling

kort durend verblijf

kort verblijf omzetten naar vormen van dagbesteding beperkte 

groep en afstand

NB. Whatsapp / SMS / E-mail is GEEN geschikte aangepaste vorm van 

zorg. 


