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Per januari 2015 is er veel veranderd in de vergoedingen van de GGZ
(geestelijke gezondheidszorg) voor kind en jeugd. De GGZ voor kind en jeugd
valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ
(G-GGZ). In mijn praktijk werk ik binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit
is de zorg voor niet-complexe (enkelvoudige) psychische aandoeningen. In de
GB-GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten mogelijk, met elk een eigen
behandelduur en vergoedingstarief. Afhankelijk van de aard, de ernst en de
complexiteit van de klachten wordt bepaald voor welk behandeltraject uw kind
in aanmerking komt.
Onverzekerde zorg
Niet alle behandelingen worden vergoed. Alleen als er sprake is van
specifieke DSM-diagnoses is er recht op vergoeding. Is er geen sprake van
een DSM-diagnose, maar zijn er wel klachten, dan zullen die mogelijk door de
huisarts of de POH-GGZ (praktijk ondersteuner van de huisarts op het gebied
van de geestelijke gezondheid) behandeld worden.
U kunt er ook voor kiezen de behandeling door de psycholoog zelf te betalen.
Het tarief is 90 euro per afspraak van 45 minuten.
Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient u dit minimaal
24 uur van te voren te doen. Anders zal er 45 euro rechtstreeks bij u in rekening
gebracht worden.
Registraties:
GZ-psycholoog BIG
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

Praktijkinformatie
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Praktijkhouder: Wynie van den Berg
Telefoonnummer: 0341 26 94 74
E-mail: wvandenberg@kenjpsychologe.nl
Website: www.kenjpsychologe.nl
De praktijk is gevestigd op: Dokter Holtropstraat 77,
3851 JH in Ermelo.

* overal waar ouder(s) staat kan ook verzorger(s) worden gelezen.

Dokter Holtropstraat 77
3851 JH Ermelo
Tel: 0341 26 94 74
wvandenberg@kenjpsychologe.nl
www.kenjpsychologe.nl

h

Algemene informatie

Contra-indicaties
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De ontwikkeling van een kind wordt door een groot aantal verschillende factoren
bepaald. Wanneer de ontwikkeling van een kind wordt belemmerd is het vaak niet
direct duidelijk wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Zo kan er sprake zijn van
ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind, opvoedingsproblemen binnen
het gezin, problemen op school of kan het kind in aanleg problemen met zich
meedragen.

Wanneer er sprake is van een duidelijk vermoeden van complexe kinderpsychiatrische
problematiek (denk aan een combinatie van autisme verwante stoornissen, ADHD,
ADD, anorexia) kan via de huisarts of het basisteam van de gemeente verwijzing
naar een meer specialistische instelling worden gerealiseerd.

Wanneer de ontwikkeling ernstig verstoord dreigt te raken of wanneer het ouder(s)*
niet lukt de normale ontwikkeling weer op gang te brengen kan het raadzaam zijn
de hulp in te schakelen van een kinder- en jeugdpsycholoog.

Wanneer kan een kind worden aangemeld?
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Een kind kan worden aangemeld wanneer er sprake is van de volgende klachten:
• Opvoedingsproblemen
• Angst- en stemmingsklachten
• Eénmalig trauma
• Gedragsproblemen
• Sociale problemen, pesten
• Rouw- en verliesverwerking
• Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak 			
(hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid)
• Problemen als gevolg van een chronische en/of ernstige ziekte
• Ernstige zindelijkheidsproblematiek, obstipatie en encopresis
• Problemen ten gevolge van een ziekte van een ouder
• Problemen ten gevolge van een echtscheiding

* overal waar ouder(s) staat kan ook verzorger(s) worden gelezen.

Werkwijze
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Ouder(s) kunnen een kind op eigen initiatief of na een verwijzing van de huisarts
aanmelden. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten is een
verwijzing van de huisarts of het basisteam van de gemeente noodzakelijk. Na een
korte telefonische aanmelding wordt een eerste afspraak met ouder(s) en/of kind
gemaakt. Een afspraak duurt ongeveer 45 minuten.
In de eerste fase (diagnostische fase) wordt getracht samen met ouder(s) en eventueel
kind in kaart te brengen welke factoren samen hangen met de problemen. Indien
noodzakelijk wordt uitgebreider psychologisch onderzoek gedaan.
In de volgende fase, de behandeling, zal vermindering van de klachten het doel zijn.
Als psychologe werkzaam in de Generalistische Basis GGZ werk ik voornamelijk
kortdurend en oplossingsgericht. De basis van de behandeling is cognitiefgedragstherapeutisch, dat wil zeggen dat op een actieve wijze geprobeerd zal
worden het problematische gedrag of de denkwijze van het kind en/of de ouder(s)
te veranderen.
Het is gebruikelijk om de huisarts te informeren over het verloop van de behandeling,
uiteraard zal dit uitsluitend met toestemming van ouder(s) en eventueel kind gebeuren.

