GGZ Rivierduinen
Kosten van de behandeling van kinderen en jongeren
De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk
voor de jeugdzorg voor inwoners tot hun

18e

jaar.

Jongeren van 18 jaar en ouder zijn verplicht een eigen
zorgverzekering af te sluiten. De voorwaarden van de,

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) valt daar ook

door uw kind gekozen verzekering, verschillen per

onder. Gemeenten hebben hiervoor afspraken

zorgverzekeraar. Vraag daarom voor de start van een

gemaakt met zorgaanbieders in hun regio. Bij

behandeling altijd bij de betreffende zorgverzekeraar

GGZ Rivierduinen gaat het om gemeenten in

na wat wel en niet onder de dekking van de zorgpolis

Zuid-Holland Noord met uitzondering van

valt.

Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem

Eigen risico
Verwijzing

Houdt er rekening mee dat voor jongeren boven de

Als u gebruik wilt maken van onze zorg dan hebben

18 jaar ook het verplicht eigen risico van toepassing

wij altijd een verwijzing nodig. Daarvoor kunt u naar

is. Dat bedraagt in 2019 €385,- per jaar. Naast het

uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist gaan.

verplichte eigen risico kan uw kind zelf kiezen voor

Ook kunt u contact opnemen met één van de teams

een vrijwillig hoger eigen risico. De premie is dan

die hiervoor zijn opgericht in uw gemeente. U kunt

lager maar een hoger eigen risico betekent dat uw

deze meestal vinden op de website van de gemeente.

kind een groter deel van de zorgkosten zelf betaalt.

Ze hebben niet overal dezelfde naam. De meest

Voor vragen over het eigen risico kunt u het beste

voorkomende zijn Kinder- en Jeugdteam, Jeugd- en

contact opnemen met de zorgverzekeraar van uw

Gezinsteam of Sociaal Wijkteam.

zoon of dochter.

Kosten

Wat is een DBC?

Op het gebied van kosten van onze poliklinische zorg

Als jongeren boven de 18 jaar bij GGZ Rivierduinen

merkt u niets van de veranderingen als uw gemeente

in behandeling komen, openen wij voor hen een DBC

afspraken heeft gemaakt met GGZ Rivierduinen. Bij de

(Diagnose Behandeling Combinatie). Wij leggen de

gemeente van uw woonplaats kunt u informeren met

diagnose en alle activiteiten vast in deze DBC. Een

welke zorgaanbieders deze afspraken zijn gemaakt.

DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de

Woont u niet in Zuid-Holland Noord, overleg dan ook

behandeling langer dan openen wij een

eerst met uw gemeente.

(vervolg)DBC. Het jaar waarin een DBC start, is

Medicijnen
Uw zorgverzekeraar vergoedt medicijnen die nodig
zijn voor de behandeling van uw kind. Voor kinderen
onder de 18 jaar betaalt u geen verplicht eigen risico.
Opnames
Voor opnames en deeltijdbehandelingen overdag
geldt een wettelijke financiële bijdrage. Het bedrag
hangt af van de duur van de behandeling. Op
www.hetcak.nl kunt u hier meer over lezen.
Jongeren boven de 18 jaar
Wij behandelen ook jongeren van 18 jaar en ouder.

bepalend voor de berekening van het eigen risico.

Waarom zo laat een afrekening?
Wij sluiten een DBC pas af als de behandeling
helemaal is afgerond (binnen één jaar) of als de
behandeling één heel jaar heeft geduurd (bij
langdurende behandelingen). Daarom kan het zijn
dat de zorgverzekeraar pas na lange tijd een
afrekening stuurt voor de behandeling. De startdatum
die op de afrekening van de zorgverzekeraar staat, is
niet altijd gelijk aan het moment van de eerste
afspraak. Wij openen namelijk de DBC al op het
moment van aanmelding. Die datum staat dan ook als
startdatum op de afrekening.

Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet.
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