
Bijlage 4

Tarievenlijst Wmo begeleiding MLW voor producten en profielen 2019

Profielen tarieventabel zorg afgegeven vóó¡ L-t-2OL9

Profielen tarieventabel zorg afgegeven ná 1-1-2019

Categorie 1

Beoeleidinq
€256,25 € 563,75 €948,L3 Periode

Categorie 2
Beqeleidins

€ 307,50 €7L7,50 €L.L27,50 PeriodeProfielen

Categorie 3
Beqeleidinq

€ 512,50 € 1.025,00 € 1.435,00 Periode
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Categorie 1

Beqeleidino 2019
€244,OO €494,OO € 828,00 Periode

Categorie 2
Beseleidino 2019

€240,OO € 514,00 € 968,00 PeriodeProfielen

Categorie 3
Begeleidins 2019

€ 359,00 € 715,00 € 1.059,00 Periode
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Productpr¡¡zen

Begeleiding in groepsverband lichamelijk
gehandicapten

€ 48,30 Dagdeel

€ 41,06 DagdeelBegeleiding in groepsverband psychogeriatrisch

Begeleiding in groepsverband bij psychiatrische
problematiek

€ 33,94 Dagdeel

€37,70 DagdeelBegeleiding in groepsverband somatiek
Begeleiding in groepsverband verstandelijk
gehandicapten

€35,L7 Dagdeel

€33,94 DagdeelBegeleiding in groepsverband zintuiglijk gehandicapten
visueel

Begeleiding in groepsverband zintuiglijk gehandicapten
auditief

€33,94 Dagdeel

lndividuele begeleiding lichamelijk gehandicapten € 63,00 Uur
Uurlndividuele begeleiding psychogeriatrisch € 51,00

lndividuele beeeleidine bii psychiatrische problematiek € 61,80 Uur
lndividuele begeleiding somatiek € 51,00 Uur

€ 51,00 Uurlndividuele begeleiding verstandelijk gehandicapten

lndividuele begeleiding zintuigl¡jk gehandicapten visueel € 51,60 Uur
€52,20 Uurlndividuele begeleiding zintuiglijk gehandicapten

auditief

Wmo - ambulante ondersteuning Vast Tarief Eenheid

Kortdurend verblijf ouderen somatiek € 82,00 Etmaal

€ 82,00 EtmaalKo rtd ure nd verblijf ouderen psychoge riatrisch
Ko rtd urend verbl ijf versta ndelijk geha ndica pten € 82,00 Etmaal

€ 82,00 EtmaalKo rtd urend verbl ijf licha melijk geha nd ica pten

Ko rtd ure nd verbl iif zintuiglijk geha ndica pten a ud itief € 82,00 Etmaal

€ 82,00 EtmaalKo rtd urend verbl ijf zintuiglijk ge ha nd ica pten visueel

Kortdurend verbliif bii psychiatrische problematiek € 82,00 Etmaal

Wmo - verblijf Vast Tarief Eenheid

Vervoer regulier retourrit € L0,00 Etmaal

€ 20,00 EtmaalVervoer rolstoel retourrit

Wmo - vervoer Vast Tarief Eenheid


