Jeugd: (GGZ) Behandeling en vaktherapie
Hoe zit het in elkaar?
Jeugdigen in de leeftijd 0-18 en hun (gezins)systeem met ernstige of meervoudige problematiek,
jeugd en opvoedproblematiek (J&O), NAH problematiek of LVG problematiek, eventueel in
combinatie met een psychische stoornis komen in aanmerking voor (GGZ) behandeling.
Als de regiebehandelaar beoordeelt dat vaktherapie het best passend is bij de behandeling, dan
kan vaktherapie door de regiebehandelaar ingezet worden. De vaktherapie wordt uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van deze regiebehandelaar.
Vaktherapie kan dus alleen ingezet worden als onderdeel van een (GGZ-)behandeling, niet als
apart product. De regiebehandelaar en vaktherapeut kunnen ook samen een gesprek voeren met
cliënt bij vaststelling van de behandelovereenkomst en bij evaluatie en afsluiting. De
regiebehandelaar moet de gehele behandeling betrokken zijn. De regiebehandelaar heeft
eindverantwoordelijkheid en blijft dus betrokken tot en met de evaluatie.
Onder regiebehandelaar vallen:
-

Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Psychotherapeut
Verslavingsarts KNMG
Verpleegkundig specialist GGZ
GZ-psycholoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (alleen in de GBGGZ)
Orthopedagoog-generalist NVO (alleen in de GBGZZ)

Gecertificeerde instelling
Naast een regiebehandelaar in de GGZ/J&O kan ook een betrokken (gezins)voogd of
jeugdreclasseerder in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS of Voogdij) of
jeugdreclasseringstraject verwijzen naar vaktherapie. Hierbij geldt dat de indicatie vaktherapie niet
langer mag zijn dan de oorspronkelijke kinderbeschermingsmaatregel/jeugdreclasseringsmaatregel.
Wat moet ik praktisch doen?
Het wijkteam kan vaktherapie niet direct inzetten, daarom is deze bouwsteen niet opgenomen in
het nieuwe formulier. Het wijkteam of een andere verwijzer hoeft enkel een (GGZ-)behandeling
in te zetten. De regiebehandelaar pakt de rest op en verwijst, als het nodig is, door naar
vaktherapie.
ZIN (1)
Als zowel de regiebehandelaar als de vaktherapeut een contract hebben, dan komen er twee
beschikkingen: één voor Jeugd-GGZ en één voor vaktherapie.
Het wijkteam hoeft alleen de Jeugd-GGZ in te zetten via de backoffice. De inzet van de vaktherapie
loopt direct tussen de vaktherapeut zelf en de backoffice, op basis van de verwijzing van de
regiebehandelaar (zie stroomschema 1).

Onderaannemer en vaktherapeut eigen organisatie (2)
Als de regiebehandelaar wél een contract heeft, maar de vaktherapeut niet, dan valt ook de
vaktherapie onder de GGZ-behandeling. Dit kan gebeuren als er sprake is van een vaktherapeut als
onderaannemer, of een organisatie die zowel GGZ als vaktherapie verzorgt, maar alleen voor GGZ
een contract heeft. De vaktherapeut heeft alleen een relatie met de regiebehandelaar.
PGB (3)
Ook bij een PGB valt de vaktherapie onder de GGZ-behandeling. Het wordt dus vanuit één budget
betaald. De vaktherapeut heeft alleen een relatie met de regiebehandelaar.
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Overzicht aanbieders voor verwijzen naar vaktherapie
In de PDF ‘Bouwstenen en Zorgaanbieders totaaloverzicht’ vindt u de gecontracteerde
aanbieders die deze bouwstenen leveren. Deze vindt u op de ROB-website:
https://robregionijmegen.nl/wordpress/zorgaanbieders-2018-2021/.
Zie hiervoor de bouwstenen:
- Basis GGZ
- Specialistische GGZ
- Ambulante (groeps) behandeling J&O en J-LVG
Al deze partijen hebben een regiebehandelaar in dienst die door mogen verwijzen naar
vaktherapie. Eerst moet een intake en diagnose plaats hebben gevonden.
Het SWT of de huisarts kunnen verwijzen naar deze aanbieders (en bouwstenen), zoals
beschreven in het stroomschema.
De regiebehandelaar werkzaam bij de St. Maartensschool is ook bevoegd om
vaktherapie in te zetten bij gecontracteerde zorgaanbieders.
De gecontracteerde vaktherapeuten regio Nijmegen zijn:
Vakwerk Regio Nijmegen* Stichting
Pluryn Hoenderloo Groep
STAPjeugdhulp
Pactum Jeugd en Opvoedhulp
*De leden vindt u in de PDF ‘Bouwstenen en Zorgaanbieders totaaloverzicht’ op de ROB-website:
https://robregionijmegen.nl/wordpress/zorgaanbieders-2018-2021/.

