
Bouwstenen/Productcodetabel iWmo-berichten 2018

Versie: definitief

Datum: 1 januari 2018

Code Omschrijving Code Omschrijving Hoofdgroep Eenheid Frequentie Tarief

Max volume 

binnen 

frequentie CAK-code nieuw

01 Hulp in de huishouding 201 Schoon Huis HH uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 25,20€                429

202 Begeleiding licht BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 31,20€                403

203 Begeleiding Medium BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 46,80€                404

204 Begeleiding Complex BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 62,40€                406

205 Persoonlijke verzorging BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 26,40€                400

206 Regie op gestructureerd huishouden BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 27,60€                430

04 Kortdurend verblijf 207

Kortdurend verblijf/deeltijd 

verblijf/logeeropvang/respijtopvang VB  etmaal 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €               38,86 447

208
Beschut wonen V&V en GZ, component 

wonen VB  stuk per week * 462,69€              1 H&V

209 Opslag kindplaats VB  stuk per week * 231,34€              n.v.t.

06

Overige ondersteuning gericht op individue of 

huishouden/gezin

301 Dagbesteding licht BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 10,20€                414

302 Dagbesteding medium BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 12,00€                415

303 Dagbesteding complex/gespecialiseerd BG uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 16,20€                416

304 Vervoer van en naar dagbesteding BG etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 8,22€                  n.v.t.

305 Vervoer van en naar dagbesteding rolstoel BG etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 20,56€                n.v.t.

09 Overige groepgerichte ondersteuning

306

Opstellen integraal uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken BG  stuk 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             143,95 1 n.v.t.

307

Coördineren/monitoren uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken BG  stuk  per 4 weken  €             143,95 1 n.v.t.

308 Spoedopvang laag VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             143,95 n.v.t.

309 Spoedopvang hoog VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             217,58 n.v.t.

501 Begeleiding licht VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 31,20€                405

502 Begeleiding medium VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 46,80€                405

503 Begeleiding complex VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 62,40€                405

504 Begeleiding MO/BW extramuraal VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 74,40€                405

506 Regie op gestructureerd huishouden VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 26,40€                , 430

507

Kortdurend verblijf/deeltijd 

verblijf/logeeropvang/respijtopvang VB  etmaal 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €               38,86 447

508 Dagbesteding licht VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 10,20€                411

509 Dagbesteding medium VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 12,00€                411

510 Dagbesteding complex/gespecialiseerd VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 16,20€                411

511 Vervoer van en naar dagbesteding VB  etmaal 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 8,22€                  n.v.t.

512 Vervoer van en naar dagbesteding rolstoel VB  etmaal 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 20,56€                n.v.t.

516

Opstellen integraal uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken VB  stuk 

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             143,95 1 n.v.t.

517

Coördineren/monitoren uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken VB  stuk per 4 weken 143,95€              1 n.v.t.

518 Opslag kindplaats VB  stuk per week 231,34€              1 n.v.t.

521 Woonzorg herstel VB stuk  per week  €             822,55 1 H&V

522 Woonzorg uitstroom VB stuk  per week  €             668,32 1 H&V

523 Begeleiding MO/BW intramuraal 3,33 uur VB stuk  per week  €             225,98 1 n.v.t.

524 Begeleiding MO/BW intramuraal 4 uur VB stuk  per week  €             271,46 1 n.v.t.

525 Begeleiding MO/BW intramuraal 4,33 uur VB stuk  per week  €             293,84 1 n.v.t.

526 Begeleiding MO/BW intramuraal VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €               68,40 n.v.t.

527 Verpleging 1,36 uur VB stuk  per week  €               84,66 1 402

528 Verpleging 1,45 uur VB stuk  per week  €               90,27 1 402

529 Verpleging 4,74 uur VB stuk  per week  €             295,10 1 402

530 Groepswonen herstel VB stuk  per week  €             565,51 1 448

531 Groepswonen uitstroom VB stuk  per week 411,28€              1 448

532 Opslag partnerplaats woonzorg herstel VB stuk per week 607,20€              1 H&V

533 Opslag partnerplaats woonzorg uitstroom VB stuk per week 455,40€              1 H&V

534 Zorgtoeleiding VB stuk

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie in geval van 

nieuwe cliënt 

beschermd wonen  €             253,00 1 n.v.t.

551 Begeleiding licht VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 31,20€                n.v.t.

552 Begeleiding medium VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 46,80€                n.v.t.

553 Begeleiding complex VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 62,40€                n.v.t.

554 Begeleiding MO/BW VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 74,40€                n.v.t.

555 Persoonlijke verzorging VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 26,40€                n.v.t.

556 Regie op gestructureerd huishouden VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 26,40€                n.v.t.

557

Kortdurend verblijf/deeltijd 

verblijf/logeeropvang/respijtopvang VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €               38,86 n.v.t.

558 Dagbesteding licht VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 10,20€                n.v.t.

559 Dagbesteding medium VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 12,00€                n.v.t.

560 Dagbesteding complex/gespecialiseerd VB uur

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 16,20€                n.v.t.

561 Vervoer van en naar dagbesteding VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 8,22€                  n.v.t.

562 Vervoer van en naar dagbesteding rolstoel VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie 20,56€                n.v.t.

566 Crisisopvang laag VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             143,95 n.v.t.

371 Crisisopvang hoog VB etmaal

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             217,58 n.v.t.

567

Opstellen integraal uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken VB stuk

 totaal binnen de 

geldigheid van de 

indicatie  €             143,95 1 n.v.t.

568

Coördineren/monitoren uitvoeringsplan als 

meerdere aanbieders zijn betrokken VB stuk  per 4 weken 143,95€              1 n.v.t.

569 Opslag kindplaats VB stuk per week 231,34€              n.v.t.

= in te voeren door zorgaanbieder, bij de categorie beschermd wonen alleen in de situatie waarin wonen niet afgenomen wordt (extramurale zorg)

H&V = applicatie hulpmiddelen & voorzieningen deze worden opgevoerd bij het CAK door de gemeente via de aan- en afmeldlijst aangeleverd door de zorgaanbieder

n.v.t. = geen eigen bijdrage verschuldigd

Overige maatwerkarrangementen
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Beschermd wonen

Productcode

08 Vervoerdiensten

Productcategorie

02 Begeleiding

07 Dagbesteding

Woondiensten05



Bouwstenen/Productcodetabel iWmo-berichten Zintuiglijk
( lijst i.v.m. splitsen in factuurregels)

Versie: definitief

Datum: 1 januari 2017

Productcategorie Productcode

Code Omschrijving Code Omschrijving Hoofdgroep Eenheid Frequentie CAK-code 

L01 Vroegdoven: Toeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 410

L02 Vroegdoven: Verlengde toeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 410

L03 Vroegdoven: Consultatie (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 410

L04 Vroegdoven: Beantwoording korte begeleidingsvragen (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 450

L05 Vroegdoven: Gespecialiseerde begeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 451

L06 Vroegdoven: Revaliderende begeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 452

L08 Doofblinden: Toeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 409

L09 Doofblinden: Verlengde toeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 409

L10 Doofblinden: Consultatie (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 409

L11 Doofblinden: Beantwoording korte begeleidingsvragen (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 450

L12 Doofblinden: Gespecialiseerde begeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 455

L13 Doofblinden: Begeleidersvoorziening (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 456

L15 Visueel: gespecialiseerde begeleiding (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 454

L01 Vroegdoven: Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 453

L02 Doofblinden: Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten (landelijke inkoop ZG) BG uur per jaar 453a
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Begeleiding

Dagbesteding


