
 
 

Aanvraag CCE-advies H818/H822 

 

Naam zorgaanbieder: 
Naam KDC of ODC: 
Plaats KDC of ODC: 

 

Wij vragen voor de volgens prestatie een CCE-audit en –
advies aan: 

 

Prestatie:   H818 

    H822 

 

Naam en gegevens contactpersoon Zorgaanbieder: 

Naam: 
Functie: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam en gegevens contactpersoon Zorgkantoor: 

Naam: 
Functie: 
Telefoon: 
E-mail: 

Factuuradres: 

Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

 



 
 

De verantwoordelijke directeur is op de hoogte van deze 
aanvraag: 

Naam directeur:  

 

Criterium (s.v.p. aankruisen als er aan criterium wordt 
voldaan) 
De Zorgaanbieder beschikt over de benodigde toelating door het Zorgkantoor om van deze prestatie 
gebruik te maken. 

De deelnemers die vallen onder behandelprestatie H818/H822 zijn vastgesteld (gegevens invullen in 
de bijlage) 

Mogelijke doelgroep 1, H818: Het gaat om kinderen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen, 
d.w.z. cognitieve ontwikkelingsleeftijd <1 jaar en sociaal-emotioneel 0-6 maanden. 

Doelgroep 1: Het gaat om kinderen met blijvende zwaarwegende gedragsproblematiek, die zich uit in 
bijvoorbeeld zelfverwonding, extreem huilen en schreeuwen, etc.  

Doelgroep 1: De kinderen (van 4 jaar en ouder) kunnen al gevolg van hun beperkingen niet 
deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs.  

Doelgroep 1: Eén op één behandeling en begeleiding gedurende grote delen van het dagprogramma 
is noodzakelijk.  

Mogelijke doelgroep 2, H822: Het gaat om kinderen met matige tot ernstige verstandelijke 
beperking, d.w.z. cognitieve ontwikkelingsleeftijd tussen 1-4 jaar; sociaal-emotioneel niveau is lager 
dan cognitieve ontwikkelingsleeftijd.  

Doelgroep 2: Het gaat om kinderen met blijvende, zwaarwegende gedragsproblematiek en andere 
uiteenlopende vormen van extreem aandacht vragend gedrag door disharmonisch 
ontwikkelingsproef en/of cerebrale beschadiging die leiden tot duurzame gedragsproblemen en/of 
stoornis in autistisch spectrum.  

Doelgroep 2: Er is sprake van gedragsproblematiek die tot uiting komt in frequent agressief gedrag 
naar anderen en/of de omgeving en/of zichzelf.  

Doelgroep 2: Eén op één behandeling en begeleiding gedurende delen van het dagprogramma en 
een veilige en gestructureerde omgeving zijn noodzakelijk.  



 
 

De cliënten die vallen onder de prestatie waarvoor het 
advies aangevraagd wordt:  
Naam: 
Geboortedatum: 
Geslacht:  Man  Vrouw 
Groep: 
Toestemming:  
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