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1 Bekostiging psychologische hulp voor jeugd (18-)  
  
Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist  levert geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen tussen de 4 en 24 jaar binnen de Basis GGZ (BGGZ). De zorg voor kinderen van 4-17 
jaar valt bijna altijd binnen de Jeugdwet, een pakket dat de overheid samenstelt. Psychologische en 
Orthopedagogische hulp wordt echter niet altijd volledig vergoed. Hieronder vindt u een overzicht 
van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding. Wij raden u aan dit goed door te 
lezen. 
 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de betaling van Jeugd-GGZ. Dit staat in de 
Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit dan ook niet meer in het pakket van de zorgverzekering.  Gemeenten 
zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen en jongeren met 
psychische problemen en stoornissen. 
 
Een klein deel van de jeugd-GGZ wordt nog steeds door de zorgverzekeraar vergoed, dit betreft: 
· Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of praktijkondersteuner GGZ 
· Medicatie bij psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling 
  verblijven (ofwel: medicatie die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen) 
  
 
1.1 Vergoeding gemeenten 
  
Psychologische hulp wordt alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden: 
 
Contractafspraken tussen gemeenten en Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist 
 
De zorg wordt vergoed als Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist een overeenkomst (contract) heeft 
voor de Jeugd-GGZ met de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Praktijk De Kind- en 
Jeugdspecialist heeft voor 2021 contracten met verschillende gemeenten, te weten Arnhem, 
Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar. Vanaf 
2021 zijn kleine lokale praktijken niet meer gecontracteerd door de gemeenten Rheden en 
Rozendaal. Dit geldt ook voor Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist. Als u hier meer informatie over 
zou willen krijgen, dan wordt geadviseerd om zelf contact op te nemen met de gemeente 
Rheden/Rozendaal.  
 
Verwijzing door de huisarts, jeugdarts, kinderarts of gemeente 
U moet voor uw kind een verwijzing hebben van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of de gemeente. 
De gemeente kan deze verwijzing laten afgeven door een regionaal zorgteam zoals een wijkteam, 
sociaal team of gebiedsteam. Als je 16 of 17 jaar oud bent, dan kan je zelf om een verwijzing vragen 
bij een arts of de gemeente. Ook kan je jezelf zonder toestemming van je ouders aanmelden bij de 
praktijk.   
Contactgegevens van de gemeenten kunt u vinden op de website onder het kopje Tarieven 18-. 
https://dekindenjeugdspecialist.nl/18-2/  
 
  



Het is van belang dat de volgende punten op de verwijzing staan: 
 
a)   Als het een verwijzing van de huisarts betreft: NAW* gegevens van de verwijzer en de AGB-code 
van de verwijzer; 
b)   de NAW*  gegevens van het kind / de jongere en de geboortedatum;  
c)   uitspraak van een vermoeden van een DSM-classificatie; 
d)   klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis;  
e)   verwijzing naar BGGZ of Jeugd- en Opvoedhulp 
 
* NAW staat voor Naam, Adres, Woonplaats 
 
Psychische stoornis 
 
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis 
en/of voor opvoedkundige vraagstukken. Dit dient ook op de verwijzing te staan (DSM-classificatie).  
 
Uitgesloten stoornissen 
 
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet vergoed door gemeenten en/of 
zorgverzekeraar. Dit geldt onder andere voor enkelvoudige aanpassingsstoornissen, 
relatieproblematiek en sommige angststoornissen. Ook de behandeling van enkelvoudige rouw 
wordt niet vergoed. Sommige gemeenten vergoeden de behandeling voor aanpassingsstoornissen en 
relatieproblematiek wel. Raadpleeg uw gemeente om dit zeker te weten. 
  
 
1.2 Behandeling op eigen kosten (18-) 
 
Tarieven behandeling zonder verwijzing 18- 
 
Heeft u liever niet dat uw zorgvraag via de gemeente aangevraagd wordt? Bijvoorbeeld vanwege 
meer privacy of kortere wachttijden (omdat er geen beschikking aangevraagd hoeft te worden), dan 
kunt u ervoor kiezen om de zorg zelf te betalen. Zie hieronder de tarieven 
 
Particuliere tarieven 
Telefonische screening voorafgaand aan de aanmelding  Kosteloos 
Intakegesprek  (+/- 90 minuten)     150 euro 
Intelligentie onderzoek (inclusief verslag)    650 euro 
Psychologisch onderzoek (inclusief verslag) per 45 minuten  100 euro 
Adviesgesprek (+/- 45 minuten)     100 euro  
Behandelsessie of ouderbegeleiding (+/- 45 minuten)   100 euro 
 
Overige kosten 
Behandelplan (optioneel)      50 euro 
Afsluitende brief na afronding van de behandeling (optioneel)  50 euro 
Overige noodzakelijke verslaglegging     50 euro  
Reistijd (per 30 minuten)      45 euro 
Reiskosten per kilometer      0,19 cent 
Telefonisch- of emailcontact met client of derden   25 euro per 15 minuten 
School- of thuisobservatie (+/- 90 minuten) 190 euro (exclusief reiskosten 

en kosten reistijd) 
 
N.B. Alle tarieven zijn BTW vrij  



Maximale uren beschikking gemeente 
 
Indien de gemeente een beschikking afgeeft, dan is er een maximaal aantal minuten beschikbaar 
waarbinnen het behandeltraject vormgegeven moet worden. Het kan dan ook voorkomen dat er 
aanvullende behandelsessies nodig zijn die niet door de gemeente vergoed zullen gaan worden. 
Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist zal tijdig aangeven of het traject binnen de beschikbare uren van 
de beschikking van de gemeente valt, of dat er aanvullende behandelsessies gewenst zijn.  
 
De kosten voor een (aanvullende) behandelsessie van +/- 45 minuten bedragen €100,-. Dit is inclusief 
indirecte tijd: voorbereiding, uitwerktijd). Overige kosten kunt u hierboven vinden.  
 
Wanneer een jongere tijdens de behandeling 18 jaar wordt, dan vervalt in de meeste gevallen de 
vergoeding door de Gemeente. In sommige gevallen wordt de vergoeding ook na het 18e jaar 
verlengd (verlengde Jeugdwet). U kunt hierover zelf contact opnemen met de gemeente waarin uw 
kind staat ingeschreven.  
 
Afzeggen / No Show 
 
Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan (bijvoorbeeld vanwege ziekte etc), dan dient dit 
minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te worden per mail of telefoon. Bij het niet tijdig 
afmelden van een behandeling wordt 45 euro in rekening gebracht, bij een intakegesprek is dit 75 
euro en bij een psychologisch- en/of intelligentie-onderzoek is dit 125 euro. Deze kosten kunt 
u niet declareren bij de zorgverzekeraar.  
 
 
2 Bekostiging psychologische hulp voor 18+  
 
2.1 Vergoeding zorgverzekeraars (18+) 
 
De zorg voor (jong)volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. De praktijk heeft geen 
contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Een groot gedeelte van de zorg wordt echter wel vaak 
vergoed. Vaak is dit een vergoeding van tussen de 60% en 80%. Of en hoeveel er door de 
zorgverzekeraar vergoed wordt, hangt af van hoe en waar u verzekerd bent. Op de polisvoorwaarden 
kunt u dit exact zien. Houd hierbij ook rekening met het eigen risico van (minimaal) €385. Een 
overzicht van de tarieven in de Basis GGZ vindt u hieronder. U betaalt het afgesproken tarief eerst 
zelf en dient de rekening achteraf in bij de zorgverzekeraar. 
 
  



2.2 Tarieven psychologische hulp voor 18+ 
 
Tarieven Basis GGZ  2021 (opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit) 
 
Product  Prijs  Tijd inclusief indirecte taken  
     
Kort  € 522,13  90 – 294 minuten  
     
Middel  € 885,01  295 – 495 minuten  
     
Intensief  € 1.434,96 496 – 750 minuten  
     
Chronisch  € 1.380,49 750 minuten  
     
Onvolledig behandeltraject  € 228,04 1 – 120 minuten  
     
OVP consult (onverzekerd)  € 114,41 60 minuten  

 
 
Product kort, middel en intensief  
   
Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende 
behandelcomponenten plaats:  
  
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min.) 
2) uitvoering van het met de client overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire 
richtlijnen.   
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.   
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke 
toestemming cliënt).   
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt). 
   
Onder directe tijd worden de gesprekken zelf verstaan, maar ook emailcontact en telefonisch contact 
worden daartoe gerekend. Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier) of 
rapportage.    
   
Na de intake wordt aan de hand van bepaalde criteria de zorgvraagzwaarte vastgesteld en met u 
besproken welk bovengenoemd product hierbij past.   
 
Onvolledig behandeltraject 
    
Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor cliënten bij wie sprake is van een onterechte 
verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-5 classificatie) of voor cliënten bij wie al 
vroeg in de behandeling blijkt dat het cliëntenprofiel te zwaar is voor de Basis GGZ.    
   
 
 
 
 
 



Overig product (OVP): particuliere consulten  
   
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan 
zijn of gewenst is. Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, 
middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten 
contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP- consulten een factuur, u kunt deze 
niet indienen bij uw zorgverzekeraar.  
   
Overige consulten 
 
Behandelcomponent  Contacttijd  Indirecte tijd  
     
Intake; dossier openen  45 – 60 minuten  30 - 45 minuten  
     
Consult kort  30 minuten  15 minuten  
     
Consult normaal  45 minuten  15 minuten  
     
Consult lang  60 minuten  15 minuten  
     
Dubbel consult  90 minuten  15 minuten  
     
E-mailconsult  15 minuten  -  
     
Telefonisch consult  15 minuten  10 minuten  

 
Kosten overige consulten 
 
De kosten voor een (aanvullende) behandelsessie van +/- 45 minuten bedragen €100,-. Dit is inclusief 
indirecte tijd: voorbereiding, uitwerktijd) 
  
Afzeggen / No Show 
 
Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan (bijvoorbeeld vanwege ziekte etc), dan dient dit 
minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te worden per mail of telefoon. Bij het niet tijdig 
afmelden van een behandeling wordt 45 euro in rekening gebracht, bij een intakegesprek is dit 75 
euro en bij een psychologisch- en/of intelligentie-onderzoek is dit 125 euro. Deze kosten kunt 
u niet declareren bij de zorgverzekeraar.  
 
Reiskosten 
 
Voor een gesprek op een externe locatie geldt een kilometervergoeding van € 0,19 cent per km.  Dit 
wordt vaak niet door de zorgverzekeraar vergoed. Ook komen hier reiskosten bovenop van 45 euro 
per 30 minuten.  
 
 
 
 
 



3 Betalingsvoorwaarden De Kind- en Jeugdspecialist 18- vergoede zorg 
door gemeenten 

  
Artikel 1 
 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen praktijk 
De Kind- en Jeugdspecialist en de cliënt, of praktijk De Kind- en Jeugdspecialist en de 
ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. 
 
Artikel 2 
 
Om afspraken met u in te plannen gebruikt De Kind- en Jeugdspecialist de door u opgegeven NAW-
gegevens (naam, adres, woonplaats) en emailadressen. Daarbij gaan wij ervan uit dat deze gegevens 
correct door u aan ons doorgegeven zijn. Indien er wijzigingen zijn, dan kunt u deze doorgeven aan 
praktijk De Kind- en Jeugdspecialist. Dat kan mondeling (tijdens een afspraak), telefonisch (026-206 
00 12) of per mail info@dekindenjeugdspecialist.nl . 
 
Mocht u wijzigingen niet tijdig hebben doorgegeven en daardoor een afspraak missen, dan zijn wij 
genoodzaakt u de gemiste afspraak in rekening te brengen. Zie hiervoor artikel 4. 
 
Artikel 3 
 
Cliënten 18- die woonachtig zijn in een gemeente waarmee Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist een 
overeenkomst heeft en waarbij de gemeente een beschikking heeft afgegeven voor het 
behandeltraject, ontvangen van De Kind- en Jeugdspecialist geen rekening voor geleverde diensten 
die binnen het behandeltraject vallen. De declaratie zal door Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist 
rechtstreeks bij de gemeente worden ingediend. Gecontracteerde gemeenten voor 2021 zijn 
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar. 
 
Een overzicht van de gegevens die ten behoeve van de declaratie aan de gemeente worden 
verstrekt, zijn te bekijken in het privacyreglement. Deze is als pdf-document op onze website te 
vinden op https://dekindenjeugdspecialist.nl/privacy/  
  
Artikel 4 
 
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij 
niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk De Kind- en 
Jeugdspecialist gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in 
rekening te brengen. 
 
Voor elke gereserveerde afspraak geldt een no-show tarief van €49,- per gereserveerd 
behandeluur. Bij een intakegesprek is dit €75,- en bij een psychologisch- en/of intelligentie-
onderzoek is dit €125,-. Deze rekening kan niet bij de gemeente of zorgverzekeraar in rekening 
worden gebracht en dient door de (ouders van) cliënt zelf te worden betaald aan Praktijjk De Kind- 
en Jeugdspecialist. 
 
  



 
Artikel 5 
 
Indien de cliënt van Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist een rekening heeft ontvangen ingevolge van 
no-show zoals in artikel 4, dan kan De Kind- en Jeugdspecialist bij niet-betaling binnen 14 dagen na 
de factuurdatum de cliënt een betalingsherinnering sturen. 
 
Artikel 6 
 
Voldoet de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichtingen als gevolg van het in artikel 4 genoemde no-show tarief, dan is Praktijk De Kind- en 
Jeugdspecialist zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel 
door derden te laten uitvoeren. 
 
Artikel 7 
 
Alle buitengerechtelijke incassokosten  verband  houdende  met  de  invordering  van  de 
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn 
vastgesteld op ten minste 10% van de hoofdsom met een minimum van €25,-. 
 
Artikel 8 
 
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet  -  
verdere  behandeling  op  te  schorten  totdat  de  cliënt  aan  zijn/haar  betalings- verplichtingen 
heeft voldaan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Betalingsvoorwaarden De Kind- en Jeugdspecialist niet vergoede zorg 
18- en 18+ 

  
Artikel 1 
 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen praktijk 
De Kind- en Jeugdspecialist en de cliënt (18-24 jaar), of praktijk De Kind- en Jeugdspecialist en de 
ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. (18-).  
 
Artikel 2 
 
Om afspraken met u in te plannen gebruikt De Kind- en Jeugdspecialist de door u opgegeven NAW-
gegevens (naam, adres, woonplaats) en emailadressen. Daarbij gaan wij ervan uit dat deze gegevens 
correct door u aan ons doorgegeven zijn. Indien er wijzigingen zijn, dan kunt u deze doorgeven aan 
praktijk De Kind- en Jeugdspecialist. Dat kan mondeling (tijdens een afspraak) telefonisch (026-206 
00 12) of per mail info@dekindenjeugdspecialist.nl . 
 
Mocht u wijzigingen niet tijdig hebben doorgegeven en daardoor een afspraak missen, dan zijn wij 
genoodzaakt u de gemiste afspraak in rekening te brengen. Zie hiervoor artikel 4. 
 
Artikel 3 
 
Indien jonger dan 18 jaar, dan bespreekt Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist de kosten van het 
behandeltraject voorafgaand aan het behandeltraject met de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. De 
duur en kosten worden door praktijk De Kind- en Jeugdspecialist per email bevestigd. 
Ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt geven per email akkoord op de duur en kosten van het 
voorgestelde behandeltraject. Ouder(s)/verzorger(s) van de) cliënt ontvangen een factuur van het 
behandeltraject en dragen zorg voor een betaling binnen 14 dagen. Indien de client 18-24 jaar oud is, 
dan zal bovenstaande gecommuniceerd worden met de cliënt zelf.  
 
Artikel 4 
 
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet 
annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist 
gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.  
 
Voor elke gereserveerde behandeltijd geldt een no-show tarief van €49 per gereserveerd 
behandeluur. Bij een intakegesprek is dit €75,- en bij een psychologisch- en/of intelligentie-
onderzoek is dit €125,-. Deze rekening kan niet bij de gemeente of zorgverzekeraar in rekening 
worden gebracht en dient door de ouder(s)/verzorger(s) of de cliënt zelf betaald te worden aan 
Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist. 
 
Artikel 5 
 
De door Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling 
(artikel 3) of no-show (artikel 4) dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur 
te zijn betaald. 
 
 
 



Artikel 6 
 
Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is betaald, dan krijgen de 
ouder(s)/verzorger(s) of de cliënt (18+) een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van 
kosten binnen 30 dagen te betalen. 
 
Artikel 6 
 
Voldoet de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s) binnen 14 dagen na de datum van de 
betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist 
zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te 
laten uitvoeren. 
 
Artikel 7 
 
Alle  buitengerechtelijke  incassokosten  verband  houdende  met  de  invordering  van  de 
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). De 
buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een 
minimum van €25. 
 
Artikel 8 
 
Bij betalingsachterstand is Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist gerechtigd - tenzij de behandeling zich 
hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). 
aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


