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Tot op heden hanteerden de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de afspraak met de gemeentelijke 

toegang dat toegangsmedewerkers moeten toetsen op de aanwezigheid van een aanvullende 

verzekering en dat daar aanspraak op moet worden gemaakt voordat de gemeente vaktherapie 

vergoedt vanuit de Jeugdwet. In de Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) valt vaktherapie onder de 

aanvullende verzekering. Als er een aanvullende verzekering is dan mag van de jeugdige of zijn 

ouders verwacht worden dat ze die aanvullende verzekering aanspreken. Het college hoeft namelijk 

geen voorziening voor jeugdhulp te treffen als de jeugdige of zijn ouders in staat zijn zelf de 

problemen op te lossen (zie artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet). De Zorgverzekeringswet is voorliggend op de 

Jeugdwet, ook de aanvullende verzekering. Tot op heden betekende dit  dat de toegang het aantal 

benodigde sessies bepaalde minus het aantal sessies wat vanuit de Zvw vergoed wordt. 

 

Vanaf 1 juli wijzigt deze afspraak. Het regionaal inkoopteam heeft besloten tot het loslaten van de 

administratieve ballast in de werkwijze m.b.t. de voorliggende voorziening vanuit de Zvw. Dit 

betekent dat een toegangsmedewerker alleen ter sprake hoeft te brengen of er een aanvullende 

verzekering is en hiervan aantekening maakt in het dossier. De toegangsmedewerker vermeldt dit bij 

het aanvragen van de indicatie. De toegangsmedewerker hoeft de verrekening met de Zvw niet meer 

te regelen, maar kan direct een indicatie afgeven vanuit de Jeugdwet als de noodzaak is vastgesteld. 

We verwachten van de betreffende vaktherapeut dat er aanspraak wordt gemaakt op financiering 

vanuit de Zvw wanneer dit mogelijk is. Dat geldt ook voor verwijzingen die via de medisch verwijzer 

worden gedaan. Het restbedrag kan door de aanbieder bij de gemeente in rekening worden gebracht 

tot een maximum van 77,40 euro per sessie. Een aantal casussen in de regio tonen aan dat deze 

constructie mogelijk is. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw contractmanager. Als u niet weet 

wie dit is dan kunt u mailen naar inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.  
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