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De kern van resultaatfinanciering is dat er gemiddelde tarieven zijn, die voor een jeugdhulpaanbieder
voldoende ruimte moeten bieden om de gemiddelde cliënt volledig te kunnen behandelen en/of te
begeleiden. In de regio Fryslân is besloten dat stapeling van trajecten niet mogelijk is, in
resultaatsturing is telkens slechts sprake van één traject. Daardoor is het in principe niet mogelijk
gelijktijdig of elkaar opvolgend twee of meer tarieven te beschikken aan de cliënt (= stapeling).
Stapeling van componenten en typen jeugdhulp
Stapeling van componenten en typen jeugdhulp is wel mogelijk. Het overzicht op pagina 2 geeft aan
welke stapeling mogelijk is.
Opvolging van trajecten
Trajecten bij Specialistische Jeugdhulp en Hoogspecialistische Jeugdhulp kunnen elkaar in principe
niet opvolgen binnen een periode van 4 maanden na afsluiting van het traject, tenzij de gemeente
daartoe besluit. De jeugdhulpaanbieder gaat een resultaatverplichting aan wanneer deze een traject
start. Wanneer binnen 4 maanden een nieuw hulpverleningstraject moet worden gestart, dan betekent
dit dat de resultaten uit het eerste hulpverleningstraject nog geldig zijn en de jeugdhulpaanbieder de
verantwoordelijkheid voor het behalen van deze resultaten op zich moet nemen. Alleen wanneer
sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden, die leiden tot het aanvragen van een nieuw traject,
is sprake van een nieuwe opdracht en is de garantieperiode niet van toepassing.
Uitzondering hierop is de situatie van Crisis (acuut) met als resultaat het afwenden van een
levensbedreigende of gevaarlijke situatie
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* Zie nadere toelichting Diagnostiek op www.sdfportaal.nl
** Er is de mogelijkheid tot stapeling indien er sprake is van een co-morbide stoornis die niet belemmerend is voor dyslexiezorg. Dit is naar oordeel van de
psycholoog/orthopedagoog en dan zal deze co-morbide stoornis behandeld moeten worden tot het niveau is bereikt waarop deze niet meer belemmerend is
voor de dyslexiezorg. De bekendste gerapporteerde co-morbiditeit bij dyslexie zijn auditieve waarnemingsproblemen, visuele waarnemingsproblemen,
ADHD, ASS, rekenproblemen en licht verstandelijke beperking (uit Landelijk Protocol Dyslexie 2.0)
*** Zie nadere toelichting Pleegzorg op www.sdfportaal.nl
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