Jeugdwet
ADHD
diagnose en behandeling door
jeugdpsychiater of kinderarts
onderwijsondersteuning
Autisme
diagnose en behandeling door
jeugdpsychiater of kinderarts
therapeutische hulphond
Depressie
diagnose en behandeling door
jeugdpsychiater of kinderarts
Dyscalculie; zie Problemen tijdens
onderwijs
Dyslexie
diagnose en behandeling EED (Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie)
begeleiding bij EED
begeleiding bij lichte dyslexie, géén EED
onderzoek naar dyslexie, niet zijnde EED
fysieke hulpmiddelen
daisyspeler voor uitbehandelde dyslexie
Eetstoornis
diagnose en behandeling door
jeugdpsychiater of kinderarts
behandeling somatische gevolgen
Eet- en voedingsstoornis bij zuigelingen en
in vroege kindertijd
somatische oorzaak: diagnose en
behandeling door kinderarts
géén somatische oorzaak: diagnose en
behandeling door jeugdpsychiater of
jeugdpsycholoog

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Onderwijswetten

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Wmo

Overig

Jeugdwet
gedragsmatige oorzaak: diagnose en
behandeling door kinderarts
Functionele klachten/SOLK (Somatisch
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke
Klachten)
diagnose en behandeling door kinderarts
diagnose en behandeling als klachten
duiden op psychische stoornis
Gebrek aan zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie vanwege
lichamelijke of geestelijke beperkingen
begeleiding en persoonlijke verzorging bij
ADL (algemene dagelijkse
levensverrichtingen)
respijtzorg
(informele hulp thuis, dagopvang,
logeeropvang)
om ouder die gebruikelijke zorg levert te
ontlasten
hulpmiddelen

mobiliteitshulpmiddelen

Zorgverzekeringswet

Onderwijswetten

Wmo

X

X
X

X

X

X
(logeeropvang
thuiswonend kind met
Wlz-indicatie)
X
(als in
zorgverzekering)
X
(als in
zorgverzekering)

doventolk
woningaanpassing

Gehoorbeperking
diagnostisch gehooronderzoek

Wet langdurige zorg

X
(als kind in Wlz-instelling
met/zonder
behandeling)
X
(als kind in Wlz-instelling
met behandeling)
X
(als kind in
Wlz-instelling)

X

X

X

X
X

Overig

Jeugdwet
advies en voorlichting over
aanschaf/gebruik gehoorapparatuur
cursus gebarentaal
communicatietraining (aanleren van
vaardigheden)
doventolk
hulp bij psychische klachten als gevolg van
gehoorbeperking
Geneeskundige problemen (niet psychisch)
verpleging (inclusief wijkverpleging)
persoonlijke verzorging
Intelligentietest ten behoeve van
onderwijs
onderzoek als onderdeel van diagnostisch
proces in het kader van jeugdhulp
onderzoek voor ander doel dan diagnostiek
Leerstoornis
behandeling van stoornis op gebied van:
▪ lezen
▪ rekenen
▪ schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
▪ leerstoornis NAO (niet anderszins
omschreven)
Lichamelijke problemen
begeleiding
persoonlijke verzorging bij ADL (algemene
dagelijkse levensverrichtingen)
Persoonlijke verzorging nodig ivm een
'behoefte aan geneeskundige zorg of een
hoog risico daarop'
verpleging
persoonlijke verzorging bij verpleging

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Onderwijswetten

Wmo

Overig

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

zwemtherapie

Palliatief terminale zorg (PTZ)
zorg en ondersteuning bij PTZ, inclusief
kortdurend verblijf voor kind en vervoer
extramurale PTZ, áls al Wlz-indicatie vóór
PTZ-fase
Problemen tijdens onderwijs
(leerproblemen)
huiswerkbegeleiding
remedial teaching of motorische remedial
teaching (MRT)
begeleiding op school

Jeugdwet

Zorgverzekeringswet

X

X
(als in aanvullende
zorgverzekering, dan
voorrang op
Jeugdwet)

Onderwijswetten

X
X

X
X
X
(als de jeugdige
geen Wlzindicatie heeft en
voor zover de
begeleiding niet
gericht is op het
leerproces)

X
(als de jeugdige een
Wlz-indicatie heeft en
voorzover de
begeleiding niet gericht
is op het leerproces)

dyscalculie
behandeling stoornis op gebied van leren
Psychische problemen
behandeling door huisarts of POH-GGZ
hulp via gemeente
behandeling problemen als integraal
onderdeel behandeling somatische
aandoening

Wet langdurige zorg

X
(voor zover de
begeleiding
gericht is op het
leerproces)

X
X
(zie Leerstoornis)
X
X
X

Wmo

Overig

Jeugdwet
medische psychologische zorg en
consultatieve psychiatrie
Psychofarmaca (medicijnen)
intramuraal (verstrekking binnen instelling)

extramuraal (verstrekking niet door
instelling), organiseren: contracteren
apotheek, ontwikkelen preferentiebeleid,
vergoedingslimiet
extramuraal (verstrekking niet door
instelling), consult: voorschrijven, effecten
gebruik, stoppen
Psychosociale problemen
hulp door huisarts of POH-GGZ
hulp via gemeente
speltherapie
ook voor behandeling trauma en voor
kinderen met licht verstandelijke beperking

vaktherapie (beeldende therapie,
danstherapie, dramatherapie,
muziektherapie en psychomotore therapie)
ook voor behandeling psychische stoornis
Slaapstoornis
behandeling door huisarts of
multidisciplinair (inclusief kinderarts)
behandeling van slaapstoornis als gevolg
van psychische stoornis
Taalontwikkelingsstoornis

Zorgverzekeringswet

X

X
(in Wlz-instelling met
behandeling)
X

X

X
X
X

X

X
(als in aanvullende
zorgverzekering, dan
voorrang op
Jeugdwet)
X
(als in aanvullende
zorgverzekering, dan
voorrang op
Jeugdwet)
X

X

Wet langdurige zorg

Onderwijswetten

Wmo

Overig

Jeugdwet
behandeling van ernstige taal- en
spraakmoeilijkheden
begeleiding bij ernstige taal- en
spraakmoeilijkheden in onderwijs
Verblijf: specifieke verblijfsvormen voor
jeugd met beperking
kinderdagcentrum (KDC)

kinderhospice
respijtzorg
(kortdurend verblijf: dagopvang,
logeeropvang)
om ouder die gebruikelijke zorg levert te
ontlasten
opvang kind met ouder vanwege huiselijk
geweld of huisuitzetting
medisch kinderdagverblijf (MKD)

orthopedagogisch centrum
ziekenhuis
Vervoer vanwege problemen jeugdige
vervoer van en naar jeugdhulplocatie
(inclusief zorgboerderijen)
vervoer naar andere locaties (dan
jeugdhulplocaties) vanwege beperkingen in
zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie
vervoer van en naar Wlz-instelling

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Onderwijswetten

Wmo

X
X

X

X
(als permanent toezicht
en
24-uurszorg nodig)
X

X

X
(logeeropvang
thuiswonend kind met
Wlz-indicatie)
X

X

X
(als nadruk op
medische zorg)

X
(als nadruk op zorg
verstandelijke
beperking)

X
X
X
X

X

Overig

Jeugdwet
ziekenvervoer
leerlingenvervoer (via gemeente)
Visuele beperking
diagnose door metingen met een
hulpmiddel (bril)
zorg afgestemd op individuele situatie
Zorg voor lichamelijke beperking in
combinatie met psychische stoornis
begeleiding en behandeling
persoonlijke verzorging bij ADL (algemene
dagelijkse levensverrichtingen)
persoonlijke verzorging nodig ivm een
'behoefte aan geneeskundige zorg of een
hoog risico daarop'
verpleging
persoonlijke verzorging bij verpleging
hulpmiddelen

behandeling waarbij blijvend permanent
toezicht en 24-uurszorg nabij nodig is
Zorg voor verstandelijke beperking in
combinatie met psychische stoornis
begeleiding en behandeling
persoonlijke verzorging bij ADL (algemene
dagelijkse levensverrichtingen)
persoonlijke verzorging nodig ivm een
'behoefte aan geneeskundige zorg of een
hoog risico daarop'
medicijnen
behandeling waarbij blijvend permanent

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Onderwijswetten

Wmo

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
(als in
zorgverzekering)
X
(voor psychische
stoornis)

X
(als kind in Wlzinstelling)
X
(voor lichamelijke
beperking)

X
X
X

X
X

X

X

Overig

Jeugdwet
toezicht en 24-uurszorg nabij nodig is
behandeling psychische stoornis als
integraal onderdeel van behandeling
vanwege verstandelijke beperking, waarbij
blijvend permanent toezicht en 24-uurszorg
nabij nodig is
Zorg voor meest kwetsbare jeugd
intensieve zorg met blijvend permanent
toezicht en 24-uurszorg nabij nodig
vanwege: somatische of psychogeriatrische
aandoening of beperking, verstandelijke
beperking, lichamelijke beperking,
zintuiglijke beperking of meervoudige
beperkingen
intensieve zorg met blijvend permanent
toezicht en 24-uurszorg nabij nodig
vanwege: psychische stoornis of
psychiatrische aandoening

Zorgverzekeringswet

(voor psychische
stoornis)

(voor verstandelijke
beperking)
X

X
(als nadruk op
medischspecialistische zorg,
zoals in ziekenhuis)

X

Wet langdurige zorg

X

Onderwijswetten

Wmo

Overig

