
 

Aanscherping proces toewijzing Ambulante behandeling 
(versie 7 mei 2020) 
 

1 Per 1 juli krijgen zorgaanbieders voor een traject Ambulante behandeling Jeugd 
automatisch een toewijzing op het laagste interventieniveau (1). Dit betreft een 
zorgbudget tot 2000 euro.  

2 Voor cliënten met complexe problematiek bepaalt de Praktijkondersteuner 
Huisartsen (POH) Jeugd via een extra toets of er een directe toewijzing 
plaatsvindt op een hoger interventieniveau (2 en 3) met een hoger zorgbudget.  

3 De mogelijkheid van automatische verlenging van de beschikking vervalt. Een 
eventuele verlenging wordt getoetst door de verwijzer. 

4 Een verlenging kan niet op een hoger interventieniveau. 
 
De maatregelen gelden voor alle verwijzers; de huisarts/POH, de jeugdarts en sociale 
(wijk) teams, die verwijzen naar zorgaanbieders van Ambulante behandeling Jeugd.  
 
Met deze maatregel willen we de toewijzing van zorg in overeenstemming brengen met 
de inkoopafspraken zoals gemaakt in 2018.  
 

 Achtergrond 
 

Tot op heden kunnen zorgaanbieders Ambulante behandeling Jeugd toewijzingen vragen 
voor hun cliënten op alle interventieniveaus (1 t/m 3). Aan interventieniveaus zitten 
maximale zorgbudgeten gekoppeld die de zorgaanbieder kan inzetten voor het leveren 
van zorg.  
 
De gemeente Amersfoort heeft voor de Ambulante behandeling Jeugd inkoopafspraken 
gemaakt op basis van ervaringsgegevens uit 2017. Wij gingen er voor 2019 vanuit dat 80% 
tot 90% van de cliënten zou worden toegewezen op interventieniveau 1. Uit de 
daadwerkelijke gefactureerde zorg van 2019 blijkt dat maar 61% van de door de huisarts 
doorverwezen cliënten zorg krijgen op basis van interventieniveau 1. In 2019 werden 
voornamelijk toewijzingen gevraagd voor interventieniveau 1 (50%) en 2 (42%).  
 
Het doel van de maatregel is om het aantal toewijzingen op interventieniveau 1 alsnog 
op het niveau van 80% tot 90% te krijgen. Daarom scherpen we het toewijzingsproces 
aan om te kunnen voldoen aan de inkoopafspraken en om de uitgaven beheersbaar te 
houden. 
 

Effect op inwoners/cliënten 

 
De verwachting is dat de cliënt minimale effecten ervaart omdat het bieden van 
passende ondersteuning het uitgangspunt blijft.  
 

Effect op zorgaanbieders 
 

Zorgaanbieders bepalen in afstemming met de POH Jeugd of een hoger interventieniveau 
nodig is. Dit geldt ook voor een eventuele verlenging.  
 
 
 

 



 

Wie zijn er belanghebbend en hoe worden zij betrokken? 

 
Belanghebbend zijn de zorgaanbieders en verwijzers. Zij worden betrokken bij de 
invoering van dit nieuwe toekenningsproces en tijdig geïnformeerd over de werkwijze.  
 

Gemeenten waar de maatregel van toepassing is 

 
De maatregel is geldend voor de regionale inkoopafspraken (RISB gemeenten) over 
Ambulante behandeling Jeugd. 
 

Stand van zaken 

 
De maatregel is in voorbereiding en moet ingaan per 1 juli.  
 

 

 

 

 

 


