Transitie jeugdzorg
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele jeugdzorg
voor kinderen, jongeren en hun opvoeders (Transitie Jeugdzorg: www.rijksoverheid.nl/jeugdzorg )
Dit houdt in dat de psychologische hulpverlening niet meer door de ziektekostenverzekeraar vergoed
wordt, maar dat de gemeente waarbij u staat ingeschreven hiervoor verantwoordelijk is.
Sinds 1 januari 2015 hebben het Rijk, de Provincie en zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid voor
de jeugdhulp en onderdelen van AWBZ-zorg overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk
vormen samen de regio Hart van Brabant. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de
jeugdhulp georganiseerd. Deze negen gemeenten en de zorgaanbieders die zijn betrokken bij de zorg
voor jeugd, werken samen aan een adequater jeugdstelsel. Ze zoeken elkaar op, ontwikkelen nieuwe
initiatieven en onderzoeken hoe het efficiënter kan. Het gezin en de eigen kracht komen weer
centraal te staan.
Indien u meer informatie wenst kunt u terecht op de website http://www.jeugdhulphvb.nl
Binnen de gemeente Oisterwijk heeft Jesca Smulders een samenwerkingsverband opgezet met
collega’s die werkzaam zijn binnen de Kinder en Jeugd hulpverlening. Meer informatie vindt u op
http://www.tilia-zorggroep.nl
Voor hulpverlening aan uw kind of aan jongeren is een verwijsbrief van uw huisarts nodig of van een
kinder- en jeugdarts of GGD arts. Bij aanmelding zijn de BSN nummers nodig van uw kind en een van
de ouders en zijn ook zorgverzekeringsnummers- en identificatie bewijzen nodig van beiden. In geval
van echtscheiding is toestemming voor hulp nodig van beide ouders. Wanneer uw kind zich aanmeldt
dient u tevens een toestemmingsverklaring te ondertekenen om de hulp aan te kunnen vragen bij de
gemeente waar u staat ingeschreven. Deze krijgt u van uw behandelaar bij het intake gesprek. Uw
hulpverlener regelt verder de aanvraag en betaling door de gemeente. De hulp die vergoed wordt is
gelimiteerd. De duur van de hulp hangt af van de ernst en complexiteit van de klachten. Er worden
drie producten gehanteerd: product “kort”, “middel” en “intensief”. Meer informatie over deze
producten vindt u op onze website onder “tarieven”.

