Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Vergoeding psychologische en psychotherapeutische zorg 2016
Kinderen en jeugdigen

Gemeentes blijven verantwoordelijk voor de organisatie en de bekostiging van de jeugdzorg.
Informatie hierover kunt u onder andere vinden op http://www.breda.nl/familie-zorg-welzijn/zorgwerk-jeugd/jeugdhulp en http://www.nji.nl/Transitie-jeugdzorg.
Tot en met heden organiseren alle regio’s het hulpverleningsproces, de verantwoording en de
declaratie op hun eigen manier en dit verandert nog steeds. Dit heeft in 2015 geleid tot veel extra
administratief werk. Daarom heb ik besloten om in 2016 alleen nog een contract aan te gaan met
West Brabant Oost. Hieronder vallen de gemeentes Drimmelen, Aalburg, Alphen Chaam, BaarleNassau, Breda, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.
Om de zorg vergoed te krijgen is, net als in 2015 een verwijsbrief nodig van uw huisarts, een
kinder- of jeugdarts, medisch specialist of een kinderrechter of een beschikking van een
medewerker van Centrum Jeugd en Gezin. Bij deze professionals ligt te taak om u te verwijzen
voor gepaste zorg, dat wil zeggen niet meer en niet minder zorg dan nodig is. Meer dan voorheen
zullen vragen over en problemen in de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen opgepakt gaan
worden door Centrum Jeugd en Gezin. Pas als er sprake is van (complexe) psychiatrische
problematiek (zoals stemmings- of angststoornissen) wordt verwezen naar de specialistische GGZ.
Voor verwijzing naar de (minder intensieve) basis GGZ is een psychiatrische diagnose niet persé
meer nodig.
Met West Brabant West en Hart van Brabant ga ik in 2016 geen contract afsluiten. Dat betekent
dat mensen uit de volgende gemeentes niet meer terecht kunnen in mijn praktijk voor vergoede
zorg: Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,
Woensdrecht, Zundert, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Vanzelfsprekend is het mogelijk om de hulp zelf te bepalen. Mijn
uurtarief is € 95,=, maar er is onderhandeling mogelijk wanneer dit niet op te brengen valt.
Ten slotte
Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De monitor is georganiseerd
door een aantal cliëntenorganisaties, waaronder het LPGGz. Ze verzamelt signalen van ouders en
jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomen: bij lokale belangenbehartigers,
bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt
waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. Meld uw signalen via
www.monitortransitiejeugd.nl
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