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Voor Verwijzers 
 
Welke zorg levert SCIO?  
SCIO is voor alle gemeentes in regio Rivierenland en Lekstroom gecontracteerd voor het leveren van 
zorg behorende tot de Jeugdwet. SCIO levert de volgende diensten: 

Rivierenland Productcode Rivierenland* Productcode Lekstroom* 

Jeugdhulp (Gezins)begeleiding 45A48 / 45A53 X 

1-op-1 begeleiding 45A48 / 41A53 / 41A03 / 
41A04 

X 

Opvoedondersteuning 45A48 / 41A53 / 41A03 / 
41A04 

X 

Systeemtherapie 41A03 / 41A04 X 

GGZ Diagnostiek 54052 54001 

Gezinsdiagnostiek 54052 54001 

1-op-1 behandeling 54001 54001 

*huisartsen, jeugdartsen en andere medische doorverwijzers hoeven de productcode niet te 
specificeren. Een verwijsbrief met ‘Jeugdhulp’ of ‘GGZ’ erop is voldoende. Voor Sociale Wijkteams is 
afstemming op code van belang: neem gerust contact op met SCIO om te bespreken welke code van 
toepassing is.  
 
Wie verwijs ik door naar SCIO?  
Je wilt natuurlijk dat jouw patiënt of jouw gezinssysteem meteen de goede zorg ontvangt. Hieronder 
een aantal aanknopingspunten om te bepalen of SCIO de juiste partij is om naar door te verwijzen:  
 
Gezinnen: 

Wat er speelt: Doorverwijzing voor: 

Strubbelingen alledaagse zaken, ondersteuning 
nodig wat wijkteam niet kan bieden 

Jeugdhulp: Gezinsbegeleiding 
Jeugdhulp: Individuele begeleiding 

Ouders zijn onzeker over de opvoeding, er 
spelen opvoedproblemen op verschillende 
vlakken. Gezin wil niet dat wijkteam betrokken 
wordt, of het wijkteam kan de hulp niet bieden 

Jeugdhulp: Opvoedondersteuning 

Vechtscheiding Jeugdhulp: Systeemtherapie 

Veel ruzie in huis, dit moet opgelost worden 
voordat er andere hulp kan worden ingezet 

Jeugdhulp: Systeemtherapie (SCIO zet mogelijk 
ook individuele begeleiding of behandeling in – 
psycholoog, jongerencoach of gezinscoach 

Problematiek van kind/jongere komt mogelijk 
voort uit gezinspatronen, daar moet zich op 
komen 

GGZ: Gezinsdiagnostiek 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen en Jongeren 

Wat er speelt: Doorverwijzing voor: 

(forse) DSM problematiek, maar staat nog niet 
open voor behandeling 

Jeugdhulp: 1-op-1 begeleiding 
SCIO pakt GGZ behandeling op wanneer 
mogelijk 

DSM problematiek, moet behandeld worden GGZ: behandeling 

DSM problematiek, eerst onderzoek nodig GGZ: diagnostiek 

Schoolproblemen, onderzoek nodig GGZ: diagnostiek 

 
Wat moet er op de verwijsbrief staan?  
Om de verwijsbrief goed te kunnen verwerken, moet er gespecificeerd zijn of Jeugdhulp of GGZ van 
toepassing is. Bij GGZ is er een splitsing in Diagnostiek en Behandeling. Wanneer er twijfel is, staan 
wij bij SCIO altijd paraat voor overleg!  
 
 
 
 
 

 


