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Ver goedi ng psychol ogi sche hul p

RI Ozorg i s een WTZi -i nstelli ng ( Wet Toel ati ng Zorgi nstelli ngen) en l evert geest elij ke
gezondhei dszorg aan ki nder en tussen de 4 en 18 j aar. Deze zorg valt grot endeel s bi nnen de
Jeugdwet, een pakket dat de over hei d sa menst el t. Psychol ogi sche hul p wor dt ni et altij d voll edi g
vergoed. Hi er onder vi ndt u een overzi cht van deze regel s. Wij raden u aan di t goed door te l ezen
zodat u ni et voor onver wacht e kosten ko mt te staan.
Vanaf 2015 zij n ge meenten verant woor delij k voor de betali ng van j eugd- GGZ. Ook al s de
behandeli ng l anger e tij d duurt. Di t staat i n de Jeugdwet. Jeugd- GGZ zit dan niet meer i n het
pakket van de zorgverzekeri ng. Ge meent en zorgen voor de kwaliteit, toegang en
beschi kbaar hei d van hul p aan ki nder en en j onger en met psychi sche pr obl e men en st oor ni ssen.
Een kl ei n deel van de j eugd- GGZ wor dt nog steeds door de zorgverzekeraar vergoed, dit betreft:
• Behandeli ng van li chte psychi sche kl acht en door de hui sarts of praktij kondersteuner GGZ
• Medi cati e bij psychi sche aandoeni ngen voor j onger en di e ni et i n een i nstelli ng
ver blij ven ( of wel: medi catie di e u zelf met een recept bij de apot heek kunt ophal en)
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Wa nneer wor dt psychol ogi sche hul p door de ge meent e vergoed?

Psychol ogi sche hul p wor dt all een vergoed al s vol daan is aan een aant al voor waarden:

2. 1 Contractafspraken t ussen ge meent en en RI Oz org
De zorg wor dt vergoed als RI Ozorg een over eenkomst heeft voor j eugd- GGZ met de
woonpl aats- ge meent e van de cli ënt. RI Ozorg heeft voor 2022 een contract met
verschill ende ge meent en, zi e hi ervoor de bij gevoegde bijl age Contracten ge meent en
( onderaan di t docu ment) of nee m cont act op met RI Ozorg.
Noot: i ndi en er een tol k gewenst en/of noodzakelij k is, wor den deze tol kkosten ni et door
de ge meent e vergoed. Deze ko men voor rekeni ng van de cli ënt zelf.

2. 2 Ver wij zi ng door de hui sarts of ge meent e
U moet voor uw ki nd een ver wij zi ng hebben van de hui sarts of de ge meent e. De ge meent e
kan deze ver wij zi ng l aten afgeven door een regi onaal zorgt ea m zoal s een wij kteam, soci aal
tea m of gebi edstea m.
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Het i s van bel ang dat u zorgt dat de vol gende zaken op de ver wij zi ng staan:
a) Al s het een ver wij zi ng van de hui sarts betreft: NA W* gegevens van de
ver wij zer en de AGB- code van de ver wij zer;
b) de NA W* gegevens van het ki nd en de geboort edat u m;
c) de dat u m van ver wij zi ng moet vóór de dat u m van de eerste afspraak li ggen;
d) ui tspraak van een ver moeden van een DS M- cl assifi catie;
e) kl acht enbeel d, reden van ver wij zi ng, rel evant e voorgeschi edeni s;
f) ver wij zi ng naar BGGZ of SGGZ (i s ni et altij d aan de or de);
De ver wij zi ng mag af gegeven wor den door een andere arts, bij v. een j eugdarts.
* NA Wst aat voor Naa m, Adr es, Woonpl aats

2. 3 Psychi sche st oor ni s
De hui sarts mag all een verwi j zen al s er sprake i s van een ver moeden van een psychi sche
st oor ni s. De behandel aar beoor deel t of er i nder daad gespr oken kan wor den van een
st oor ni s. Zo j a, dan hebt u recht op vergoedi ng. Zo nee, dan wor dt u ter ugver wezen naar de
hui sarts en zal deze sa men met u op zoek gaan naar geschi kte hul p.

2. 4 Ui tgesl ot en st oor ni ssen
De behandeli ng van so mmi ge st oor ni ssen wor dt niet vergoed door ge meenten. Di t gel dt
onder ander e voor enkel voudi ge aanpassi ngsst oor ni ssen, rel ati epr obl e mati ek en so mmi ge
angstst oor ni ssen. Ook de behandeli ng van enkel voudi ge rouw wor dt ni et vergoed. So mmi ge
ge meent en vergoeden de behandeli ng voor aanpassingsst oor ni ssen en rel ati eprobl e mati ek
wel . Raadpl eeg uw ge meente om di t zeker te wet en.
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Behandeli ng bij 18 j aar en ouder

Wa nneer een ki nd tij dens de behandeli ng 18 j aar wor dt, dan verval t de vergoedi ng door de
ge meent e. De behandeli ng bij RI Ozorg stopt dan en de cli ënt moet een ver wij zi ng van de hui sarts
krij gen voor een ander e zorgorgani sati e. RI Ozorg dr aagt vervol gens de zorggegevens met
toeste mmi ng van de betrokkenen over aan de ni euwe behandel aar/zorgorgani sati e.
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Hoe wor dt psychol ogi sche hul p vergoed?

4. 1 Zorgvor men
De over hei d heeft ei sen gest el d aan de mani er waar op psychol ogi sche hul p moet wor den
aangeboden en aan de maxi mu mver goedi ng hi ervoor. Sommi ge ge meenten wer ken met
zorgpakketten of arrange ment en, ander e ge meent en geven een maxi maal aant al mi nut en/ ur en
of een i nterventi eni veau af waar bi nnen de zorg moet wor den aangeboden. Uw behandel aar heeft
zi cht op de specifi eke ei sen per ge meent e en zal dit met u del en wanneer uw ki nd i n zorg i s bij
RI Ozorg.
N. B. Het genoe mde aant al uur betreft het maxi maal aant al uur dat aan een cli ënt best eed kan
wor den. Deze tij d bestaat zowel uit directe ( b. v. face-to-face of e- mail cont act met ouders en/ of
ki nd) al s i ndi recte tij d ( b. v. bri ef hui sarts, overl eg collega, versl agl eggi ng of tel efoni sch cont act
met school ). Het is aan de behandel aar omte bepal en hoe hij/zij een behandeling i nri cht.
Een aant al ge meent en maakt onderschei d tussen generali sti sche basi s GGZ ( BGGZ) en
speci ali sti sche GGZ (SGGZ). RI Ozorg bi edt zowel hul p bi nnen de BGGZ al s bi nnen de SGGZ.
Al s uw ki nd ni et i n aan mer ki ng ko mt voor behandeli ng bij RI Ozorg, dan wor dt u ter ugver wezen
naar de hui sarts of de ge meent e. I n enkel e gevall en kunt u ki ezen voor een behandeli ng op ei gen
kosten. Deze kunt u dan niet i ndi enen bij de ge meente. Zij n de kl acht en na behandeli ng ni et of
onvol doende opgel ost? Dan kan de hui sarts doorver wijzen naar de BGGZ/SGGZ.

4. 2 Behandeli ng op ei gen kost en
Al s uw ki nd psychol ogi sche pr obl e men heeft di e ni et voor vergoedi ng i n aan mer ki ng ko men, zoal s
bij voor beel d een aanpassingsst oor ni s, ouder- ki nd i nteracti epr obl e men, een specifi eke f obi e of
rouw, dan kan hul p wor den geboden i n de vor m van afzonderlij ke gespr ekken. De behandeli ng
val t dan onder de zogenaa mde ‘ ni et-vergoede pr oduct en’. Deze gespr ekken wor den dus ni et
vergoed door de ge meent e. Voor afzonderlij ke gesprekken gel dt een tari ef van € 109,-. El k consul t
van een uur bestaat over het al ge meen ui t 45 mi nuten di rect cont act en 15 minut en i ndi rect e
wer kzaa mheden, zoal s voorberei di ng en versl agl eggi ng.
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Af gezegde afspraken en no-show

Al s de afspraak ni et door kan gaan, di ent u mi nstens 24 uur van tevor en af te zeggen. Bij te l ate
afzeggi ng of wanneer u de afspraak verget en bent af te zeggen i s RI Ozorg gerechti gd het
ger eserveer de consul t naar redelij khei d en billij khei d aan u i n rekeni ng te brengen. Di t wor dt ni et
vergoed door de zorgverzekeri ng of de ge meent e en di ent door u zelf te worden bet aal d aan
RI Ozorg. Voor el ke gereserveer de afspraak gel dt een no-showtari ef van €54, 50 per ger eserveer de
behandel uur *.
*Ni et van toepassi ng bij Hel mond, Peel ge meent en ( Asten, Deur ne, So mer en, Ge mert- Bakel, Laar beek), Do mmel vall ei +
( Gel dr op- Mierl o, Son en Breugel, Nuenen, Waal re) en Vel dhoven.
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Bet ali ngsvoor waar den RI Oz org

Arti kel 1
Deze bet ali ngsvoor waar den zij n van toepassi ng op all e behandeli ngsover eenko mst en t ussen
RI Ozorg en de cli ënt, i n dit geval de ouder(s)/verzorger(s) van de cli ënt.
Arti kel 2
Af spraken di enen ui terlij k 24 uur voor het tij dsti p van de behandeli ng geannul eerd te wor den. Bij
ni et annul eren en bij annul eri ngen bi nnen 24 uur voor de afspraak i s RI Ozorg gerechti gd de
ger eserveer de tij d naar redelij khei d en billij khei d aan de cli ënt i n rekeni ng te brengen.
Voor el ke gereserveer de afspraak gel dt een no-show tari ef van €54, 50 per ger eserveer d
behandel uur. Deze rekeni ng kan ni et bij de ge meente of zorgverzekeraar i n rekeni ng wor den
gebr acht en di ent door de cli ënt zelf te wor den bet aal d aan RI Ozorg.
Arti kel 3
Om afspraken met u i n te pl annen gebr ui kt RI Ozorg de door u opgegeven NA W- gegevens ( naa m,
adr es, woonpl aats) en e mail adressen. Daar bij gaan wi j ervan ui t dat deze gegevens correct door
u aan ons doorgegeven zij n. I ndi en er wij zi gi ngen zij n, dan kunt u deze doorgeven aan het
secretari aat van RI Ozorg. Dat kan mondeli ng aan de bali e, tel ef oni sch ( 026- 8200208) of per mail
i nf o @ri ozorg. nl.
Moc ht u wij zi gi ngen ni et tij di g hebben doorgegeven en daar door een afspraak mi ssen, dan zij n
wi j genoodzaakt u de ge mi ste afspraak i n rekeni ng te br engen. Zi e hi ervoor arti kel 2.
Arti kel 4
I ndi en de cli ënt van RI Ozor g een rekeni ng heeft ontvangen i ngevol ge van no-show zoal s i n
arti kel 2, dan kan RI Ozorg bij ni et- betali ng bi nnen 30 dagen na de fact uurdat u m de cli ënt
een bet ali ngsheri nneri ng stur en.

Arti kel 5
Cli ënt en di e woonachti g zij n i n een ge meent e waar mee RI Ozorg een overeenko mst heeft,
ont vangen van RI Ozorg geen rekeni ng voor gel ever de di ensten. De decl arati e zal door RI Oz or g
rechtstreeks bij de ge meent e wor den i ngedi end. De lijst met gecontracteer de ge meent en i s al s
bijl age 1 toegevoegd aan het ei nd van di t docu ment.
Een overzi cht van de gegevens di e ten behoeve van de decl arati e aan de ge meent e wor den
verstrekt, zij n te bekij ken i n het pri vacyregl e ment. Deze i s al s pdf- docu ment op onze websi te te
vi nden op htt ps:// www. ri ozorg. nl /pri vacy- en-recht en/.
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Arti kel 6
RI Ozorg heeft ni et met all e ge meent en een over eenko mst. Voor ge meent en waar mee RI Oz or g
geen over eenko mst heeft, gel dt dat RI Ozorg de cli ënt pas i n zorg kan ne men al s de
desbetreff ende ge meent e hi ervoor een beschi kki ng heeft afgegeven. I n deze beschi kki ng moet
expli ci et staan ver mel d dat RI Ozorg de j eugdhul p zal verstrekken. RI Ozorg regel t het aanvr agen
van deze beschi kki ng voor de cli ënt en nee mt cont act op met de ge meent e waar de cli ënt
woonachti g is.
Arti kel 7
De kosten voor event uel e medi cati e di e door RI Ozorg wor dt voorgeschreven, worden ni et door
de ge meent e vergoed. Di t blijft onder deel van de zorgverzekeri ngs wet en hi ervoor gel den de
afspraken di e de cli ënt hi erover met de zorgverzekeraar heeft ge maakt. RIOz or g i s ni et
aansprakelij k voor event uel e kosten di e ni et door de zor gverzekeraar wor den vergoed.
Arti kel 8
Vol doet de cli ënt bi nnen 30 dagen na de dat u m van de bet ali ngsheri nneri ng niet aan zij n/haar
ver pli chti ngen al s gevol g van het i n arti kel 2 genoe mde no-show tari ef, dan i s RI Ozorg zonder
nader e i ngebr ekestelli ng ger echti gd i ncasso maatregel en te treff en, dan wel door der den te
l aten ui tvoer en.
Arti kel 9
All e bui tenger echt elij ke incassokost en ver band houdende met de i nvor deri ng van de
gedecl areer de bedragen ko men ten l aste van de cli ënt. De bui tenger echt elij ke i ncassokost en
zij n vastgestel d op ten mi nste 10% van de hoof dso m met een mi ni mu m van €25,-.
Arti kel 10
Bij betali ngsacht erstand i s de behandel aar gerechti gd - tenzij de behandeli ng zi ch hi ertegen
verzet - ver der e behandeli ng op te schorten totdat de cli ënt aan zij n/haar betali ngsver pli chti ngen heeft vol daan.
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Bet ali ngsvoor waar den ni et vergoede zorg

Arti kel 1
Deze betali ngsvoor waar den zij n van toepassi ng op all e behandeli ngsover eenkomst en t ussen
RI Ozorg en de cli ënt.
Arti kel 2
Af spraken moet en ui terlij k 24 uur voor het tij dsti p van de behandeli ng geannul eerd wor den. Bij
ni et annul eren en bij annul eri ngen bi nnen 24 uur voor de afspraak i s RI Ozorg ger echti gd de
ger eserveer de tij d naar redelij khei d en billij khei d aan de cli ënt i n rekeni ng te brengen. Voor el ke
ger eserveer de behandel tijd gel dt een no-show tari ef van €54, 50 per gereserveerd behandel uur.
Arti kel 3
Om afspraken met ui n te plannen gebr ui kt RI Ozorg de door u opgegeven NA W- gegevens ( naa m,
adr es, woonpl aats) en e mai l adressen. Daar bij gaan wij ervan ui t dat deze gegevens correct door
u aan ons doorgegeven zijn. I ndi en er wij zi gi ngen zijn, dan kunt u deze doorgeven aan het
secretari aat van RI Ozorg. Dat kan mondeli ng aan de bali e, tel ef oni sch op nu mmer 026- 8200208
of per mail i nf o @ri ozorg. nl .
Moc ht u wij zi gi ngen ni et tijdi g hebben doorgegeven en daar door een afspraak missen, dan zij n
wi j genoodzaakt u de ge mi ste afspraak i n rekeni ng te br engen. Zi e hi ervoor arti kel 2.
Arti kel 4
De door RI Ozorg aan de cliënt gedecl areer de kost en voor de behandeli ng di enen door de cli ënt
bi nnen 30 dagen na de datu m van de fact uur te zij n bet aal d.
Arti kel 5
I ndi en de cli ënt het verschul di gde bedrag ni et bi nnen 30 dagen na de fact uurdat u m heeft
bet aal d, dan krij gt de cli ënt een l aatste gel egenhei d om de fact uur zonder ophogi ng van kost en
bi nnen 14 dagen te betal en.
Arti kel 6
Vol doet de cli ënt bi nnen 14 dagen na de dat u m van de bet ali ngsheri nneri ng niet aan zij n/haar
ver pli chti ngen, dan i s RI Ozor g zonder nader e i ngebr ekestelli ng gerechti gd i ncasso maatr egel en
te treff en, dan wel door derden te l aten ui tvoer en.
Arti kel 7
All e bui tenger echt elij ke incassokost en ver band houdende met de i nvor deri ng van de
gedecl areer de bedragen ko men ten l aste van de cli ënt. De bui tenger echt elij ke i ncassokost en
zij n vastgestel d op ten mi nste 15% van de hoof dso m met een mi ni mu m van €25.
Arti kel 8
Bij betali ngsacht erstand i s RI Ozorg gerechti gd - tenzij de behandeli ng zi ch hi ertegen verzet ver der e behandeli ng op te schorten tot dat de cli ënt aan zij n/haar betali ngsver plichti ngen heeft
vol daan.
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Bijl age 1: Contracten ge meent en
RI Ozor g heeft voor 2021 een contract met de onderstaande ge meent en.
De ge meent en met een sterretj e ( *) hebben een contract voor BGGZ ( basi s GGZ) en geen contract voor SGGZ
(speci alisti sche GGZ)
Aa en Hunze

Br onckhorst

Gennep

Aal burg

Br u mmen

Gi essenl anden

Aal s meer

Bunni k

Gi l ze en Rij en

Aal ten

Bunschot en

Goi rl e

Al bl asser da m

Bur en

Gooi se Mer en

Al brands waar d *

Capell e aan den IJssel *

Gori nche m

Al mer e

Cr anendonck

Gouda

A mersf oort

Cr o mstrij en

Gr ave

A mst el veen

Cuij k

Gul pen- Witte m

A mst er da m

Cul e mbor g

Haar en

Apel door n

Dal fsen

Haarl e m

Ar nhe m

De Bilt

Haarl e mmerli ede en Spaar nwoude

Assen

De Ronde Venen

Hal der berge

Ast en

Del ft

Har denberg

Baar n

Deur ne

Har di nxvel d- Gi essenda m

Bar endr echt *

Devent er

Hatt e m

Bar nevel d

Di e men

Hee ms kerk

Beek

Does burg

Hee mst ede

Bee mst er

Doeti nche m

Heer de

Beesel

Dongen

Heeze- Leende

Ber g en Dal

Dor dr echt

Hel mond

Ber geij k

Dri mmel en

Hendri k-I do- Ambacht

Ber gen (L)

Dr ont en

Heu men

Ber gen op Zoo m

Dr ut en

Heus den

Berkell and

Dui ven

Hill ego m

Ber nheze

Echt- Susteren

Hil varenbeek

Best

Eda m- Vol enda m

Hil versu m

Beuni ngen

Ede

Horst aan de Maas

Bever wij k

Ee mnes

Hout en

Bi nnen maas

Eersel

Hui zen

Bl adel

Eij sden- Mar grat en

IJssel stei n

Bl ari cu m

Ei ndhoven

Ka mpen

Bl oe mendaal

Epe

Kat wij k

Bodegr aven- Reeuwi j k

Etten- Leur

Kerkrade

Boekel

Geertrui denberg

Kor endij k

Box meer

Gel der mal sen

Kri mpen aan den IJssel *

Boxt el

Gel dr op- Mi erl o

Kri mpener waar d

Br eda

Ge mert- Bakel

Laar beek
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Lander d

Oegstgeest

Sli edrecht

Lands meer

Oi rschot

Soest

Lansi ngerl and *

Oi ster wij k

So mer en

Laren

Ol st- Wij he

Son en Br eugel

Leer da m

Ommen

St aphorst

Lei den

Onder banken

St eenbergen

Lei der dor p

Oost Gel re

St eenwij kerl and

Lei dschenda m- Voor burg

Oost er hout

St ei n

Lel ystad

Oostzaan

Sti chtse Vecht

Leudal

Oss

Strij en

Leusden

Oud- Beij erl and

Teyli ngen

Li ngewaal

Oude IJssel streek

Ti el

Li ngewaar d

Ouder- Amst el

Til burg

Li sse

Oude wat er

Tynaarl o

Loche m

Over bet uwe

Uden

Loon op Zand

Papendr echt

Ui tgeest

Lopi k

Peel en Maas

Ui t hoor n

Maas dri el

Pij nacker- Noot dor p

Ur k

Maasgouw

Pur mer end

Utr echtse Heuvel rug

Maassl ui s *

Raal te

Vaal s

Maastri cht

Renku m

Val kenbur g aan de Geul

Meerssen

Rens woude

Val kens waar d

Mi dden- Del fl and

Reusel- De Mier den

Veenendaal

Mi dden- Dr ent he

Rheden

Veghel

Mi ll en Si nt Hubert

Rhenen

Vel dhoven

Moer dij k

Ri dderkerk *

Vel sen

Mol enwaar d

Rij s wij k

Venl o

Montf erl and

Roer dal en

Venr ay

Montf oort

Roer mond

Vi anen

Mook en Mi ddel aar

Roosendaal

Vl aar di ngen *

Neder- Bet uwe

Rott er da m *

Voorschot en

Neder weert

Rozendaal

Voorst

Neerij nen

Rucphen

Vught

Ni euwegei n

Scher penzeel

Wa al re

Ni euwkoop

Schi eda m *

Wa al wij k

Ni j kerk

Schij ndel

Wa ddi nxveen

Ni j megen

Schi nnen

Wageni ngen

Noor denvel d

's- Gravenhage

Wassenaar

Noor doost pol der

's- Hert ogenbosch

Wat erl and

Noor dwij k

Si mpel vel d

We ert

Noor dwij ker hout

Si nt Ant honi s

We es p

Nuenen, Ger wen en Neder wetten

Si nt- Michi el sgestel

Nut h

Si nt- Oedenr ode

Wer kenda m
West Maas en Waal

10

West ervoort
Westl and
Wi j chen
Wi j de mer en
Wi j k bij Duurstede
Wi nt ers wij k
Woens dr echt
Woer den
Wor merl and
Woudenberg
Woudri che m
Zaanstad
Zal tbo mmel
Zandvoort
Zederi k
Zei st
Zevenaar
Zoet er meer
Zoet er woude
Zui dpl as
Zundert
Zut phen
Z wart ewat erl and
Z wij ndr echt
Z woll e
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