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Ambulante zorg thuis of op school
Producten

Doel

Doelgroep

Inhoud

Specialistische ambulante begeleiding
EV:	Ondersteuning zelfstandig leven
(midden 50A04) en (zwaar 50A06)
DV: Ambulante begeleiding (H300)

•	Begeleiding van het kind/ de
jongere in de thuissituatie of
(opvoedkundige) begeleiding op
school.

•	Kinderen/jongeren met een (vermoede)
ontwikkelingsachterstand, stoornis of een
(verstandelijke) beperking die thuis wonen.

• Ondersteuning heeft betrekking op specifieke vragen over het gedrag of de ontwikkeling van
het het kind/ de jongere (thuis of op school) of op het ontlasten van de ouders bij algemene taken.
Of het aanleren van praktische en sociale vaardigheden, zoals omgaan met anderen.
•	Signaleren mogelijke andere problematiek en toeleiden.
•	Betrekken sociaal netwerk kind/ jongere bij de begeleiding. Afstemming organiseren/ afspraken
maken met informele zorgverleners/mantelzorgers.
•	Regelmatig multi-disciplinair overleg met betrokken zorgverleners in het gezin.

Specialistische begeleiding NAH
EV:	Ondersteuning zelfstandig leven
(zwaar 50A06)
DV:	Specialistische begeleiding
Speciaal (NAH) (H152)

•	Het bevorderen, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid
ter voorkoming van opname in
een instelling of verwaarlozing bij
kinderen/jongeren met niet-aan
geboren hersenletsel.

•	Kinderen/jongeren met een 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).

•	Begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen
(dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en bezigheden uitvoeren van taken,
beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding).
•	Begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis.
•	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.

Persoonlijke verzorging
EV:	Ondersteuning zelfstandig leven
(midden 50A04) en
(zwaar 50A06)
DV: Persoonlijke verzorging (H126)

•	Geheel of gedeeltelijk overnemen
van activiteiten op het gebied
van persoonlijke verzorging (met
inbegrip van enige begeleiding bij
de activiteiten).

•	Kinderen/jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking resulterend in een tekort aan zelfredzaamheid
bij persoonlijke zorg. Ouders/verzorgers hebben
hulp van een professional nodig bij de persoonlijke
verzorging van hun kind.

Persoonlijke verzorging omvat activiteiten op de volgende gebieden:
•	Hulp bij ADL, namelijk bij het zich wassen, zich kleden, beweging en houding, eten en drinken,
toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties.
•	Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging.
•	Advies, instructie en voorlichting aan de cliënt die in directe relatie staan met de persoonlijke
verzorging (ook adviseren informele verzorgers).

Doel

Doelgroep

Inhoud

Behandeling Basis VG
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: Behandeling basis VG (H328)

•	Behandeling, – niet gangbaar
vanuit de curatieve zorg (ZVW)
– gericht op personen met een
verstandelijke beperking.

•	Kinderen/jongeren met een (vermoede)
ontwikkelingsachterstand, stoornis of een
(verstandelijke) beperking die thuis wonen.

•	Functionele diagnostiek door een Specialist Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bestaande uit
multidisciplinair onderzoek ofwell assessment om te bepalen wek arrangement of welk zorg- en
behandelplan een persoon nodig heeft.
•	Consulten door een AVG, gericht op medische advisering en/of interventies ter ondersteuning van de
reguliere eerstelijnszorg.
•	Specifieke CSLM-zorg (continue, systematische, langdurige, multidisciplinaire zorg). De behandeling
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en onder regie van een AVG met kennis van specifieke
doelgroepen.

Individuele therapie waaronder:
Cognitieve gedragstherapie/ EMDR/
CSLM
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: BH Gedrag (H329)

•	Behandeling van de psychische
problematiek van een kind/
jongere.

•	Kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke
beperking.

• De therapie richt zich op het onverwerkte trauma dat de psychische problematiek veroorzaakt.
•	Voorbeelden: pestervaringen, seksueel misbruik, mishandeling.
•	Specifieke CSLM-zorg (continue, systematische, langdurige, multidisciplinaire zorg).

Sociale vaardigheidstraining
EV:	Ondersteuning zelfstandig leven
(midden 50A04) en (zwaar 50A06)
DV:	Ambulante begeleiding (H300)

•	Contact kunnen maken
en onderhouden met
leeftijdsgenoten.

•	Sprake van psychische problematiek, zoals angsten en
depressie (door onverwerkte traumatische ervaringen
(vaak sprake van post-traumatisch stresssyndroom),
emotionele problemen).
•	Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking.

•	Vaardigheden verbeteren zoals contact maken, boosheid tonen, blijdschap uiten.
• Thema’s: kennismaken met elkaar, oefeningen om zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde
te verbeteren, oefeningen om goed te luisteren naar anderen en over jezelf te praten in de groep,
oefeningen om elkaar complimenten te geven.
•	Invulling van de thema’s wordt afgestemd op de vragen van de cursisten.

Autismeconsult
EV: Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: Behandeling Paramedisch (H330)

•	Mogelijk maken van specifieke
zorg, begeleiding en
ondersteuning aan kinderen
en jongeren met een autisme
spectrum stoornis (ASS).

•	Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
en (een vermoeden van) een ASS, hun sociale netwerk/
systeem en professioneel netwerk.

•	Diagnosticeren, ondersteunen en adviseren bij communicatie-vraagstellingen van
kinderen en jongeren met ASS.
•	Onderzoek, deskundigheidsbevordering, interventie, psycho-educatie.
•	Ontwikkelen en vormgeven deskundigheidsbevordering omtrent autisme aan netwerk van
het kind/ de jongere.

Sensorische Informatieverwerking
Onderzoek
EV: Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Er achter komen waarom het kind/
de jongere op sommige prikkels
niet en op andere prikkels juist
sterk reageert.

•	Kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke
beperking, met prikkelverwerkings-, alertheids en/of
(senso-)motorische problemen.
•	Komt vaak voor bij kinderen en jongeren met autisme,
ADHD, angststoornissen of een ernstige verstandelijke
beperking.

•	Onderzoek naar de prikkelverwerking van het kind/ de jongere middels dossier-onderzoek,
het afnemen van vragenlijsten, observaties en contactmomenten.
•	Diagnosestelling en behandeladvies.
•	Adviezen kunnen zich richten op de behandeling van individuele sensorische kenmerken,
het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving, aanpassen van de begeleidingsstijl,
optimaliseren van het dagprogramma of het gebruik van hulpmiddelen.

Sensorische Informatieverwerking
Therapie
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV:	BH Paramedisch (H330)

•	Voorkomen van overprikkeling van
het kind/ de jongere.

•	Kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke
beperking, met prikkelverwerkings-, alertheids en/of
(senso-)motorische problemen.
•	Komt vaak voor bij kinderen en jongeren met autisme,
ADHD, angststoornissen of een ernstige verstandelijke
beperking.

•	Bij SI therapie wordt de prikkelverwerking van het kind/ de jongere beïnvloed.
De therapeut kijkt waar de problemen zitten.
•	Er worden spelletjes gedaan die de verwerking van de zintuigelijke informatie stimuleren.
•	Het sociale netwerk wordt bij de therapie betrokken, bv. zodat zij het kind/ de jongere op
een andere manier kunnen benaderen. Desgewenst ook school en/of andere hulpverleners.
•	Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat het kind/ de jongere goed kan.
•	Vaak worden adviezen gegeven in ADL/ spel.

Individuele diagnostiek en behandeling
Producten
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Doel

Doelgroep

Inhoud

Psycho-educatie
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Het kind/ de jongere en/of het
sociale netwerk informeren over
wat het betekent een bepaalde
beperking te hebben.

•	Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking en eventuele bijkomende problematiek en
hun sociale netwerk/systeem.

•	Uitleg over wat het betekent een bepaalde aandoening te hebben.
•	Wat is wel mogelijk en waarom zijn bepaalde dingen niet mogelijk of gaan ze moeilijker.
•	Wat kun je doen of op letten om minder beperkt te zijn door je aandoening.
• Psycho-educatie wordt vaak ingezet na diagnosestelling of bij het niet begrijpen van
bestaande diagnose.

Psycho-motore therapie/ speltherapie
EV:	Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Behandeling van de gedrags- en/
of psychische problematiek van
een kind/jongere.

•	Kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke
beperking.
•	Sprake van gedrags- en/of psychische problematiek
door bv. trauma, emotionele problemen, laag zelfbeeld,
onderontwikkelde impulscontrole of agressieregulatie.

•	De therapie richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag of in spel.
•	Non-verbale behandelmethodes.

Seksuologische hulpverlening en
advisering
EV:	Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Bevorderen van de seksuele
gezondheid en bevredigende
intimiteit voor het kind/ de
jongere.

•	Kinderen en jongeren (jongeren met hun evt. partner)
met een verstandelijke beperking.

•	Behandeling, begeleiding of advisering waarbij seksuologische disfuncties of moeilijkheden van
de cliënt centraal staan.
•	Het begeleiden van onderzoek naar vermoeden met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen/
jongeren.
•	Afgestemd op de cognitieve, sociaal-emotionele en de biologische ontwikkeling en leeftijd van
het kind/ de jongere.
•	De seksuoloog werkt in het behandelplan samen met andere disciplines zoals gedragsdeskundige,
autisme- en sensorische integratieconsulent.

Logopedie
EV:	Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Het verbeteren van de
vaardigheden of het aanpassen
van de omgeving van het kind/ de
jongere.

•	Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

•	Diagnostiek, behandeling en begeleiding van communicatie-, gehoor-, eet- en/ of drinkproblemen.
•	Gebaseerd op een behandelplan dat afgestemd is op het kind/ de jongere en zijn omgeving.

Fysiotherapie
EV:	Jeugdhulp ambulant specialistisch:
outputgericht (midden 45A15)
DV: BH Paramedisch (H330)

•	Het verbeteren of in stand houden
van het bewegend functioneren
tot het voorkomen van nieuwe
klachten.

•	Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
en/of lichamelijke aandoening die problemen
ondervinden tijdens het uitvoeren van activiteiten in het
dagelijks leven.

• Onderzoek, behandeling, advies en begeleiding bij stoornissen in houding en/of bewegen.
•	Behandeling: oefentherapie, massage, mobilisaties, hydrotherapie, advisering en begeleiding
in het herstel.
•	Ook: voorkomen dat klachten terugkomen.

Praktische pedagogische
gezins-ondersteuning (PPG)/
Opvoedondersteuning
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: BH IOG (H334)

•	Problemen in de gezinssituatie
verminderen cq. oplossen en
zelfredzaamheid van het gezin
vergroten.

•	Gezinnen met (een) kind(eren) met een (vermoede)
ontwikkelingsachterstand, stoornis of een
(verstandelijke) beperking.
•	Instabiele gezinssituatie bijvoorbeeld veroorzaakt door
de verstandelijke beperking bij (één van de) ouders.
•	Ouders hebben 1 of meerdere specifieke vragen, welke
binnen 6 maanden tot 1 jaar beantwoord kunnen
worden.
•	Deze werkwijze veronderstelt een grote inzet
van de ouders en de bereidheid aan hun
opvoedingsvaardigheden te werken.

•	Eén of meerdere specifieke vragen van ouders worden beantwoord. Bijvoorbeeld ‘Hoe krijg ik contact
met mijn kind?’ of ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind zichzelf beter leert vermaken en minder de
aandacht vraagt?’.
•	Signaleren mogelijke andere problematiek en toeleiden.
•	Betrekken sociaal netwerk kind/ jongere bij de begeleiding. Afstemming organiseren/ afspraken
maken met informele zorgverleners/mantelzorgers.
•	Vaste begeleider (professional in het gezin) wordt ondersteund door: gedragsdeskundige.
Incidenteel: specifieke deskundige, zoals seksuoloog of autismeconsulent.
•	Regelmatig multi-disciplinair overleg met betrokken zorgverleners in het gezin.
• Eén gemiddeld traject omvat 60 uur.

Systeembegeleiding
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: BH IOG (H334)

•	Problemen in de thuissituatie
verminderen cq. oplossen en
zelfredzaamheid van het gezin
vergroten.

•	Gezinnen met (een) kind(eren) met een (vermoede)
ontwikkelingsachterstand, stoornis of (verstandelijke)
beperking.
•	Instabiele gezinssituatie, zoals verstandelijke
beperking bij (één van de) ouders of gezinnen
met multi-problematiek waarbij de verstandelijke
beperking onderdeel is van de totale problematiek
(bv. verslavingsproblematiek, gedragsproblematiek,
psychische problematiek).
•	Het gaat om complexe (gezins/systeem) situaties die
een langdurige begeleiding vragen.

•	Intensieve integrale thuisbegeleiding.
•	Aanleren praktische en sociale vaardigheden, opvoedkundige ondersteuning, structuren en
organiseren dagelijks leven.
•	Opbouwen en versterken systeem/ sociaal netwerk rondom het gezin.
•	Signaleren mogelijke andere problematiek en toeleiden.
• Begeleider houdt toezicht op het kind en het gezin; dat het kind veilig opgroeit en niet wordt
belemmerd in zijn/ haar ontwikkeling.
•	Vaste begeleider wordt ondersteund door: gedragsdeskundige.
•	Regelmatig multi-disciplinair overleg met bij het gezin betrokken zorgverleners.
• Eén gemiddeld traject omvat 60 uur.

Behandeling-Intensieve
Orthopedagogische
Gezinsbehandeling
EV:	Jeugdhulp ambulant
specialistisch: outputgericht
(midden 45A15)
DV: BH IOG (H334)

•	Het aanleren van vaardigheden
en gedrag waardoor bij
het kind door toekomstige
verergering van de beperking
en mogelijke uithuisplaatsing
voorkomen kan worden. Door
interventie verbeteren van de
opvoedingssituatie zodat het
gezin in staat is om de opvoeding
en ontwikkeling van het kind te
waarborgen. De behandeling
van kind en ouders lopen
parallel en hebben als doel de
verbetering van de uitvoering van
de opvoedingstaken, zodat de
ouders op een postieve manier de
ouderrol op zich kunnen nemen.

•	Gezinnen met (een) kind(eren) met een (vermoede)
ontwikkelingsachterstand, stoornis of (verstandelijke)
beperking.
•	Instabiele gezinssituatie, zoals verstandelijke
beperking bij (één van de) ouders of gezinnen
met multi-problematiek waarbij de verstandelijke
beperking onderdeel is van de totale problematiek
(bv. verslavingsproblematiek, gedragsproblematiek,
psychische problematiek).
•	Het gaat om complexe (gezins/systeem) situaties die
een langdurige begeleiding vragen.

•	Het bieden van interventies voor het hanteren van probleemgedrag en versterking van de
zelfredzaamheid van de cliënt.
•	Het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag gericht aan kind en ouders om de thuissituatie
op structurele basis te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op een positieve benadering en het
versterken van de krachten en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving.
•	Het bieden van interventies voor herstel en versterking van opvoedingsvaardigheden aan ouders
en het hanteren van probleemgedrag bij hun kind(eren).
• Eén gemiddeld traject omvat 60 uur.
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Dagbehandeling / Kinderdienstencentrum
Producten

Doel

Doelgroep

Inhoud

Vroegsignalering en -behandeling
EV:	Jeugdhulp ambulant specialis
tisch: outputgericht (groep 45A18)
DV:	Dagbehandeling VG kind
midden (H820)

• Stimuleren van de ontwikkeling
van het kind.

•	Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, (het
vermoeden van) een verstandelijke en/of meervoudige
beperking.
•	Mogelijk sprake van een progressief ziektebeeld en/
of bijkomende problematiek als epilepsie, autisme,
gedragsproblematiek etc.
•	Leeftijd: 0 tot 5 jaar.

•	In kaart brengen problematiek van het kind.
•	Toeleiden naar passende zorg.
•	Behandeling op het gebied van: cognitieve ontwikkeling, taalspraakontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, zintuigelijke en motorische ontwikkeling en adaptieve vaardigheden.
•	Vaste begeleiders worden ondersteund door: gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut, communicatietrainer en/of spelbegeleider.

Ontwikkelingsgerichte behandeling
ter voorbereiding op/ ter vervanging
van (speciaal) onderwijs
EV:	Jeugdhulp ambulant specialis
tisch: outputgericht (groep 45A18)
DV:	Dagbehandeling VG kind
midden (H820)

•	Stimuleren van de ontwikkeling
van het kind/ de jongere.

•	Kinderen en jongeren met een ontwikkelings
achterstand, (het vermoeden van) een verstandelijke en/
of een meervoudige beperking.
• Mogelijk sprake van een progressief ziektebeeld en/
of bijkomende problematiek als epilepsie, autisme,
gedragsproblematiek etc.
• Er is sprake van uitval in een reguliere setting.

•	Ontwikkelingsgerichte behandeling, waarbij wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen van
het kind.
•	Accenten: cognitieve ontwikkeling, taalspraakontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
zintuigelijke en motorische ontwikkeling, adaptieve vaardigheden.
•	Vaste begeleiders worden ondersteund door: gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut, communicatietrainer en/of spelbegeleider.

Doel

Doelgroep

Inhoud

•	Het kind/ de jongere (langer) thuis
laten wonen.

•	Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking die thuis wonen.
•	Mogelijk bijkomende problematiek.
•	Dagopvang is onderdeel van een totaalpakket aan zorg
en ondersteuning (o.a. dagbesteding, (dag)behandeling
of (speciaal) onderwijs, ondersteuning thuis).
•	Vanaf schoolgaande leeftijd.

•	Integraal pakket van opvang, begeleiding en verzorging.
•	Groepsbegeleiding met oog voor de individuele zorgvraag.
•	Kennismaken met andere cliënten en sociale vaardigheden verrijken middels deze contacten.

Doel

Doelgroep

Inhoud

•	Het kind/ de jongere (langer) thuis
laten wonen.
•	Het ontlasten van de
gezinssituatie.

•	Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking die thuis wonen.
• Logeren is vaak onderdeel van een totaalpakket aan
zorg en ondersteuning (o.a. dagbesteding, (dag)behandeling of (speciaal) onderwijs, ondersteuning thuis).
•	Vanaf schoolgaande leeftijd.

•	Integraal pakket van opvang, begeleiding en verzorging.
•	Groepsbegeleiding met oog voor de individuele zorgvraag.
•	Kennismaken met andere cliënten en sociale vaardigheden verrijken middels deze contacten.

Doel

Doelgroep

Inhoud

•	Intramurale zorg voor Jeugdwet
cliënten met een verstandelijke
beperking.

• Kinderen en Jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking waarvoor het vanwege hun verstandelijke
beperking en mogelijk bijkomende (gezins)problematiek
niet mogelijk is (met ondersteuning) in de thuissituatie
op te groeien.
•	Mogelijk sprake van bijkomende problematiek
(in domeinen ZRM).
• Mogelijk sprake van gedrags-, psychische problematiek
of autisme-spectrumstoornissen.

Afgestemd op de ondersteuningsvraag, o.a.:
•	Bieden beschermde woonomgeving waar het kind/ de jeugdige veilig kan opgroeien.
•	Praktische hulp/ondersteuning/compensatie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.
•	Aansturen en toezicht houden tot het overnemen van toezicht.
•	Vinden en/of behouden van een passende dag/nachtstructuur.
•	Vinden en/of behouden van passende dagbehandeling/ speciaal onderwijsinstelling.
•	Plannen, stimuleren en voorbespreken activiteiten.
•	Begeleiden in het omgaan met de beperking.
•	Hulp bij het activeren van en het betrekken van het gezin/ sociaal netwerk
(informele steunstructuur) bij de ondersteuning.

Doel

Doelgroep

Inhoud

•	Vervoer van en naar dagbesteding
en dagbehandeling.

•	Mensen met een verstandelijke beperking die niet
zelfstrandifg kunnen reizen.

• Groepsvervoer.

Opvang
Producten
Dagopvang (Naschoolse opvang/
buitenschoolse opvang)
EV:	Ondersteuning zelfstandig leven
(midden 50A04) en (zwaar 50A06)
DV:	Dagactiviteit VG Kind Midden
(H815)

Logeren/Kortdurend verblijf
Producten
Kortdurend Verblijf/Logeren
EV:	Logeren outputgericht (43A05)
DV:	24 uursbegeleiding: logeeropvang
groep > 4 - 8 jeugdigen (33/302)

Wonen
Producten
Intramurale zorg
EV:	Jeugdhulp Verblijf incl. BH
outputgericht (midden 43A16)
Jeugdhulp Verblijf incl. BH
outputgericht (zwaar 43A18)
DV:	(Z430) ZZP 3 VG excl. BH excl. DB
(Z432) ZZP 3 VG incl. BH excl. DB
(Z430) ZZP 3 VG incl. BH incl. DB

Vervoer
Producten
Vervoer (aanvullend op het product
dagbehandeling en of dagopvang)
EV:	Vervoer Inspanningsgericht
(08A03)
Vervoer inspanningsgericht
rolstoel (08A04)
DV: Vervoer (H896)

Voor meer informatie over deze producten zie www.lunetzorg.nl of bel met 088 - 551 60 00				
EV
=
Contract gemeente Eindhoven Jeugdhulp				
DV
=
Dommel-vallei gemeenten				
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