Welke hulp heeft uw kind nodig?
Aanvullende informatie over afbakeningsvraagstukken Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of Wet op het Passend onderwijs.
Onderwerp
ADHD

Jeugdwet
Ja, alle behandeling/zorg door
kinderpsychiater valt onder de
Jeugdwet.

Cursus gebarentaal

Zorgverzekeringswet
(Zvw)
Nee, Als de ADHD-behandeling
geboden wordt door een
kinderarts valt deze onder de
Jeugdwet. Deze zorg wordt in
2015 ingekocht door zorgverzekeraars namens
gemeenten. Vanaf 2016 is dit
een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.

Wet langdurige zorg
(Wlz)

i

Wet op Passend Onderwijs
Ja, onderwijsondersteuning aan
deze kinderen valt onder
Passend Onderwijs.

Ja, een cursus gebarentaal valt
onder het nieuwe artikel 2.5a
Besluit Zvw.

Ernstige enkelvoudige dyslexie
(EED)

Ja, de diagnostiek en
behandeling van EED vallen
onder de Jeugdwet. Meer
informatie in Handreiking
Dyslexiezorg.

Ja, voor onderzoek naar
dyslexie, niet zijnde EED. Een
dyslexieverklaring wordt niet
alleen na diagnose EED
afgegeven. Begeleiding op
school bij EED valt ook onder
Passend Onderwijs.

Dyslexie en fysieke
hulpmiddelen

Nee, alleen diagnose en
behandeling.

Ja, indien redelijke aanpassing
onderwijs. Sommige
voorzieningen ook via UWV.

Dyscalculie (leerstoornis op het
gebied van rekenen)

Ja

Extramurale psychofarmaca
(medicijnen tegen psychische
aandoeningen, niet door een
instelling verstrekt)
Intelligentietesten t.b.v.
onderwijs

Ja

Ja, wanneer intelligentietest
onderdeel is van een
diagnostisch proces in het kader
van Jeugdhulp.

Intensieve Kindzorg (IKZ)
Medisch Kinderdagverblijf

Ja
Ja

Medische psychologische zorg
en consultatieve psychiatrie

Ja, deze zorg is onderdeel van
de integrale behandeling van
een somatische aandoening.

Misofonie
Psychologische overgevoeligheid voor specifieke geluiden

Het is aan gemeenten om te
bepalen of zij deze zorg willen
aanbieden en in welk kader.

Geneeskundige Geestelijke
Gezondheidszorg (G-GGZ)

Ja, G-GGZ is gericht op het
herstel of voorkomen van
verergering van de psychische
stoornis.

Praktijkondersteuner huisarts
GGZ (POH-GGZ)

Ja, wanneer er sprake is van een
ander doel dan diagnostiek.

Nee, geen erkende DSMstoornis en nader onderzoek
vereist.

Ja, behandeling van psychische
problemen (zonder dat er
sprake is van een psychische
stoornis volgens de DSM
classificatie) valt niet onder de
G-GGZ.
De huisarts behandelt deze
problematiek, zonodig met
ondersteuning van een

praktijkonderondersteuner GGZ
(POH-GGZ).
Syndroom van Klinefeiter
Chromosomale afwijking bij
mannen met een verlaagd
testosteron

Ja, parallel behandeltraject van
een psychische stoornis op
basis van de Jeugdwet.

Ja, parallel behandeltraject van
somatische problematiek op
basis van de Zvw.

Speltherapie

Het is aan gemeenten om te
bepalen of zij deze zorg willen
inkopen en aanbieden.

Wordt door sommige zorgverzekeraars (gedeeltelijk)
vergoed in het aanvullend
pakket.

Vaktherapie

Het is aan gemeenten om te
bepalen of zij deze zorg willen
aanbieden en in welk kader.

Wordt door sommige zorgverzekeraars aangeboden in het
aanvullend pakket.

Taal- en spraakstoornissen
(ernstige spraak- en taalstoornissen (esm)

Nee
NB: gemeenten zijn
verantwoordelijk voor
taalachterstandenbeleid. Soms
is het lastig om onderscheid te
maken tussen esm en
taalachterstanden.

Ja

Vervoer van en naar
zorgboerderijen

Ja

Zorg voor jeugdigen op
grensvlak somatiek en psyche

Ja, als de psychische stoornis
somatische en psychische
gevolgen heeft dan is de zorg
voor psychische gevolgen
gevolgen onder de Jeugdwet

Ja, als de psychische stoornis
somatische en psychische
gevolgen heeft dan is de zorg
voor somatische gevolgen
onderdeel van de Zvw.

Ja, bij sommige profielen.

Ja, afhankelijk van het
probleem. Taalachterstanden
vallen niet onder Passend
Onderwijs, maar kinderen met
esm kunnen voor begeleiding in
het onderwijs een beroep doen
op cluster 2.

i

NB: Het bovenstaande schema is nog in ontwikkeling en wordt regelmatig geactualiseerd (versie 20 april 2015).

