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DEELPRESTATIE VERBLIJF ZONDER OVERNACHTING (vzo)

Verblijfszorg:

Inzet VOV-personeel:

Bij deze patiëntengroep is een klinisch verblijf met
overnachting niet, maar voortgezette intensieve
psychiatrische behandeling met verblijf in de instelling
wel noodzakelijk. Tijdelijk worden meerdere
behandelingen gedurende de dag aangeboden waarbij
spreiding over de dag noodzakelijk is. Vanwege de
intensiteit van deze medisch noodzakelijke
behandelmomenten is aanvullende begeleiding 1 nodig om
het verhoogde risico op ontregeling te beperken, dan wel
adequate maatregelen te nemen zodat de psychiatrische
behandeling en de stabilisatie van psychische functies
succesvol kunnen verlopen.

Het proces om te komen tot herstel van een zelfstandig
geregisseerde dagstructuur wordt verzorgd door
disciplines die meestal geen tijd als behandelaar schrijven
in de dbc’s (de VOV-functies).

De psychiatrische stoornis heeft de sociale redzaamheid
en dagritme ontregeld en begeleide dagstructuur is
voorwaarde voor een succesvolle psychiatrische
behandeling en stabilisatie van psychische functies. Het
risico van terugval naar volledig verblijf met overnachting
is aanwezig.

Bij volwassenen is primair herstel van een zelfstandig
geregisseerde dagstructuur noodzakelijk voor een
succesvolle behandeling.
In de kinder- en jeugd dagklinieken is het milieu
belangrijk voor succesvolle behandeling. De VOV is een
mix van groepstherapeutisch, gedragstherapeutisch of
gezinstherapeutisch medewerker. Die werken onder
supervisie van een regiebehandelaar.
Er wordt minimaal 1 uur gedurende de duur van de
dagbehandeling (verspreid over de dag) ingezet 2.

Als onderdeel van het behandelplan is naast behandeling
ook begeleiding nodig ten aanzien van
cognitieve/psychische functies. Dit speelt met name bij
herstel van de zelfzorg, concentratie, geheugen en
denken, motivatie en het psychosociaal welbevinden.

1

Vzo wordt gezien als een vorm van begeleiding. Het is hierdoor niet toegestaan om vzo in combinatie
met specifieke begeleidingsactiviteiten (code 4.x) te registreren. Ook kan vzo, op één kalenderdag, niet
met de volgende activiteiten geregistreerd worden: verpleging (code 5.x), prestatie verblijf met
overnachting (code 8.8.x), dagbesteding
(code 9.x) en een verrichting beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisiszorg (code10.3).
2
Per kalenderdag kan maximaal 1 deelprestatie vzo worden geregistreerd.

