Veelgestelde vragen over
jeugd geestelijke gezondheidszorg
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over jeugdbescherming. Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens op onze
website www.wijkteamsenschede.nl.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de
Jeugdwet.

Wat is jeugd geestelijke gezondheidzorg (jeugd-ggz)
Jeugd-ggz is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen
en jongeren die zo ernstig kunnen zijn dat er problemen in de ontwikkeling kunnen ontstaan. Naast de
wijkteams kunnen ook huisartsen en medisch specialisten verwijzen.

Welke jeugdhulp valt hieronder?
De klachten en aandoeningen die behandeld worden in de jeugd-ggz zijn heel verschillend en
behandelingen kunnen sterk variëren in duur. Voorbeelden zijn autisme en ADHD. Er zijn twee
uitzonderingssituaties. Een klein deel van de jeugd-ggz blijft de zorgverzekeraar betalen, namelijk:
•

Behandeling van lichte psychische klachten door de huisarts of ondersteuner GGZ van de
huisartsenpraktijk

•

Medicijnen tegen psychische aandoeningen voor jongeren die niet in een instelling zitten
(ofwel medicijnen die u zelf met een recept bij de apotheek kunt ophalen)

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige
beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn
aangewezen op permanent toezicht of op 24 uur per dag zorg.

Komt mijn kind in aanmerking voor jeugd-ggz?
Uw kind heeft een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of medewerker van
de wijkteams. Gemeenten en huisartsen hebben afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking.

www.wijkteamsenschede.nl
Wijkteams Enschede is een samenwerking tussen de gemeente Enschede en SMD Enschede-Haaksbergen
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Werkwijze wijkteam
Het wijkteam kijkt samen met u en uw kind op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden
Hoe gaat het? Welke ondersteuning en hulp denkt u nodig te hebben? Wat kunt u zelf en wat kunnen
mensen om u heen betekenen? Is er behoefte aan professionele ondersteuning door het wijkteam
of een zorgaanbieder? Tijdens het gesprek met een medewerker van het wijkteam wordt besproken
welke ondersteuning en hulp gewenst is en hoe deze er dan uit moet komen te zien. De uitkomst van
dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan.

Moet ik een ouderbijdrage betalen?
Nee, er geldt geen ouderbijdrage voor de jeugd-ggz. Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor
jeugdhulp vervallen.

Kom ik / komt mijn kind in aanmerking voor persoonsgebonden budget?
Ja, dat kan. Kijk voor meer informatie over het pgb in de informatiekaart over het persoonsgebonden
budget.

Wordt jeugd-ggz vergoed vanuit de aanvullende verzekering?
De gemeente bepaalt zelf welke vormen van passende hulp zij inkoopt. Dit kunnen andere keuzes zijn
dan de zorgverzekeraar maakt. U moet zelf uw aanvullende verzekering raadplegen over de keuzes
die uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer
informatie of neem contact op met het wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken op nummer
053-4817900 of via info@wijkteamsenschede.nl.

Deze informatiekaart is uitgegeven in februari 2016. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijk zorg besteed.

