Afbakening alternatieve hulp en jeugdhulp
Algemene uitgangspunten
-

-

Als de aangevraagde hulp niet past binnen de Jeugdwet, dan kun je daarmee afwijzen. Ouders kunnen die hulp dan wel zelf of middels een aanvullende
verzekering bekostigen.
Vanwege de administratieve complexiteit wordt geadviseerd om voor één voorziening niet te kiezen voor zowel financiering uit de Jeugdwet als financiering
uit de aanvullende verzekering. Als de aanvullende verzekering niet kostendekkend is, wordt de voorziening dus uit de Jeugdwet vergoed.
In geval van twijfels over de effectiviteit: zoek eerst naar reguliere hulpvormen waarbij de effectiviteit wel is aangetoond (zie: NJI databank effectieve
jeugdinterventies).
Als reguliere hulpvormen niet het gewenste resultaat bieden, is een alternatieve hulpvorm daarna wellicht wel een oplossing.
Als er voor een alternatieve hulpvorm wordt gekozen is het uitgangspunt dat de aanbieder wel SKJ- of BIG-geregistreerd is. Als dit niet het geval is, moet er
een duidelijke motivatie zijn waarom een registratie niet nodig is; het ontbreken van de registratie moet conform de Norm voor verantwoorde
werktoedeling worden verantwoord in het plan van aanpak.
Als er voor een alternatieve hulpvorm wordt gekozen, moet de aanbieder wel in staat zijn om daarmee de gestelde resultaten vanuit de hulpvraag van de
jeugdige te kunnen behalen.
Als er voor een alternatieve hulpvorm wordt gekozen, is het belangrijk dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden in de kolom “Voorwaarden”.
Afwijken van onderstaande lijst is in individuele gevallen mogelijk. Bedenk en motiveer altijd goed waarom er juist voor die jeugdige een alternatieve
hulpvorm wordt ingezet in plaats van een reguliere hulpvorm.
Wees terughoudend met een verlenging van een alternatieve hulpvorm. Als de resultaten onvoldoende worden behaald, de situatie verandert of er is
zwaardere hulp nodig; richt je dan in eerste instantie op reguliere hulpvormen.

Omschrijving hulpvoorziening

Jeugdwet?

Voorwaarden

Acupunctuur

Nee

-

Begeleiding bij
zwemles

Nee

-

Begeleiding met
behulp van dieren
(bijv. paarden of
honden)

Blindengeleidehond

Ja, mits

Nee

- Het wordt niet ingezet als behandeling,
alleen als begeleiding
- Hulpverlener is SKJ-geregistreerd
- Er wordt gewerkt aan resultaten die vallen
binnen de Jeugdwet

-

Extra informatie
Dit is een alternatieve geneeswijze. Valt niet onder de Jeugdwet.
Bekijk de mogelijkheden om deze hulp elders te laten vergoeden.
Leren zwemmen valt niet onder de Jeugdwet. Ouders dienen extra
begeleiding zelf te bieden of te bekostigen.
Dieren kunnen ingezet worden als instrument bij het bieden van
begeleiding aan jeugdigen. Op die manier kunnen er positieve
resultaten behaald worden.
Er is echter onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van het gebruik
van dieren voor een (jeugd-ggz) behandeling. Daarom vallen
bijvoorbeeld paardentherapie of hondentherapie als behandeling
niet onder de Jeugdwet.
Er is sprake van een andere voorziening.

Andere
voorziening
- Aanvullende
verzekering
-

- Aanvullende
verzekering

- Zvw (basisverzekering)

Omschrijving hulpvoorziening

Jeugdwet?

Voorwaarden

Cursus voor aanbieder

Nee

-

Cursus voor hulphond

Nee

-

Doventolk

Nee

-

Fysiotherapie

Nee

-

Fysiotherapie kan als onderdeel van een behandeling in het tarief
voor de aanbieder zitten. Echter, losstaande fysiotherapie valt niet
onder de Jeugdwet

Haptonomie

Nee

-

Haptonomie is onvoldoende bewezen effectief, maar kan wel
positieve effecten hebben. Bekijk de mogelijkheden om deze hulp
elders te laten vergoeden.

Extra informatie
Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor training en
professionalisering.
Het trainen of een cursus voor de hulphond valt niet onder de
Jeugdwet.
Dit is de verantwoordelijkheid van de aanbieder.

Hulphond (voor bijv.
autisme)

Nee

-

Een hulphond is onvoldoende bewezen effectief, maar kan wel
positieve effecten hebben. Bekijk de mogelijkheden om deze hulp
elders te laten vergoeden.

Hulpmiddelen

Nee

-

Valt niet onder de Jeugdwet. Bekijk de mogelijkheden om deze hulp
elders te laten vergoeden.

Hypnotherapie

Kindcoaching

Nee, tenzij

Nee, tenzij

- Het mag alleen worden ingezet bij SOLK:
somatisch onvoldoende verklaarbare
lichamelijke klachten
- De behandeling is ingericht volgens de
Richtlijn SOLK
- De behandeling is aanvullend op een
reguliere behandeling
- Hulpverlener is SKJ- of BIG-geregistreerd
- Andere hulpvormen bieden niet het
gewenste resultaat
- Er wordt gewerkt aan resultaten die vallen
binnen de Jeugdwet
- Mag niet worden ingezet voor resultaten
gericht op de onderwijsontwikkeling van het
kind
- Hulpverlener is SKJ-geregistreerd
- Er wordt gewerkt aan resultaten die vallen
binnen de Jeugdwet

Andere
voorziening
- Zvw (basisverzekering)
- Aanvullende
verzekering
- Aanvullende
verzekering
- Zvw (basisverzekering)
- Aanvullende
verzekering
- Zvw (basisverzekering)
- Wmo

Wetenschappelijk onderzoek heeft weinig bewezen effect gevonden
voor hypnotherapie. Er zijn wel positieve effecten gemeten als het
- Aanvullende
wordt ingezet als aanvullende therapie bij de behandeling van SOLK
verzekering
(Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Hierbij is
het belangrijk dat er wordt gewerkt volgens de Richtlijn SOLK.

Let bij kindcoaching goed op of het eventueel valt onder de doelen
van het passend onderwijs. Als er vooral wordt gewerkt aan
vaardigheden van de jeugdige om beter op school te kunnen
presteren, in plaats van kindeigen problematiek die losstaat van de
schoolontwikkeling valt het onder het passend onderwijs.

- Passend
onderwijs
- SMW
- AMW

Omschrijving hulpvoorziening
Mindfulness /
meditatie

Jeugdwet?
Nee

Voorwaarden
-

MNRI /
Reflexintegratietherapie

Nee

-

NLP (Neurolinguïstisch
programmeren)

Nee

-

Rots en water
(training)

Sensorische
informatieverwerkingstherapie /
integratietherapie

Sociale
vaardigheidstraining

Spirituele therapie

Nee

Nee

Nee, tenzij

Nee

Extra informatie
Mindfulness / meditatie is als op zichzelf staande voorziening
onvoldoende bewezen effectief, maar kan wel positieve effecten
hebben. Bekijk de mogelijkheden om deze hulp elders te laten
vergoeden.
MNRI / Reflexintegratietherapie is onvoldoende bewezen effectief.
Deze hulpvorm wordt ingezet voor uiteenlopende problematiek
zoals jeugd-ggz, dyslexie en remedial teaching. Echter, voor de
behandeling van deze problemen zijn bewezen effectieve vormen
van jeugdhulp voorhanden (jeugd-ggz en dyslexie) of het valt
helemaal niet onder de Jeugdwet (remedial teaching, hulp bij
onderwijs).
NLP is onvoldoende bewezen effectief, maar kan wel positieve
effecten hebben. Bekijk de mogelijkheden om deze hulp elders te
laten vergoeden.

Andere
voorziening
- Aanvullende
verzekering

- Aanvullende
verzekering
- Passend
onderwijs

- Aanvullende
verzekering
- Aanvullende
verzekering
- SMW
- AMW
- School

-

Rots en water is onvoldoende bewezen effectief, maar kan wel
positieve effecten hebben; zeker op groepsniveau. Bekijk de
mogelijkheden om deze hulp elders te laten vergoeden.

-

Sensorische informatieverwerkingtherapie / integratie-therapie
wordt verleend door een arts of een paramedisch zorgverlener zoals - Zvw (basiseen fysiotherapeut en valt niet onder de Jeugdwet. Het betreft een
verzekering)
behandeling voor een somatisch probleem.

- Het mag alleen worden ingezet als
onderdeel van een specialistische
behandeling, niet zelfstandig
- Hulpverlener is SKJ- of BIG-geregistreerd
- Er wordt gewerkt aan resultaten die vallen
binnen de Jeugdwet

-

Sociale vaardigheidstrainingen kunnen worden ingezet als
onderdeel van specialistische behandeling. Op die manier kan het
vallen onder de Jeugdwet.
Eigenstandig zijn sociale vaardigheidstrainingen geen bewezen
effectieve interventies. Wel kunnen ze bijvoorbeeld preventief
vanuit de school, schoolmaatschappelijk werk of algemeen
maatschappelijk werk ingezet worden. Op groepsniveau kan het
positieve effecten opleveren.
Spirituele therapie is onvoldoende bewezen effectief. Bekijk de
mogelijkheden om deze hulp elders te laten vergoeden.

- Passend
onderwijs
- SMW
- AMW

- Aanvullende
verzekering

Omschrijving hulpvoorziening

Jeugdwet?

Voorwaarden

Ja, mits

- De vaktherapie onderdeel is van
specialistische behandeling en
behandeldoelen in het behandelplan
- Hulpverlener werkt onder de
verantwoordelijkheid van een
regiebehandelaar
- Hulpverlener staat geregistreerd in Register
Vaktherapie
- Hulpverlener is aangesloten bij de Federatie
Vaktherapeutische Beroepen of andere
vaktherapeutische beroepsvereniging
- Er wordt gewerkt aan resultaten die vallen
binnen de Jeugdwet

Vaktherapie als
onderdeel van een
specialistische
behandeling
Vaktherapieën:
- Speltherapie
- Muziektherapie
- Danstherapie
- Dramatherapie
- Beeldende therapie
- Psychomotorische
therapie
Vrijgevestigde
losstaande
vaktherapie
Vaktherapieën:
- Speltherapie
- Muziektherapie
- Danstherapie
- Dramatherapie
- Beeldende therapie
- Psychomotorische
therapie

Ja, mits

- Hulpverlener staat geregistreerd in Register
Vaktherapie
- Hulpverlener is aangesloten bij de Federatie
Vaktherapeutische Beroepen of andere
vaktherapeutische beroepsvereniging
- Aanvullende criteria over maximale duur,
maximaal aantal sessies en verlenging*

Extra informatie
Onder vaktherapie vallen therapievormen die gebruik maken van
een ervaringsgerichte aanpak zoals spel, muziek, dans, beweging,
drama en beeldend materiaal. Als onderdeel van een specialistische
behandeling onder regie van een BIG-geregistreerde
hoofdbehandelaar draagt vaktherapie bij aan de gehele
behandeling.

Andere
voorziening

- Aanvullende
verzekering

Tevens kan vaktherapie als door een vrijgevestigde vaktherapeut als
losstaand product worden geleverd. Dit is een relatief
laagdrempelige en lichte vorm van ondersteuning, die ingezet kan
worden om zwaardere vormen te voorkomen.
Bij matige tot en met ernstige klachten of wanneer de veiligheid van
het kind en/of de behandelaar in het geding is, moet worden
doorverwezen naar de specialistische ggz of ambulante jeugdhulp.
Vaktherapie kan dan niet (meer) als losstaand product worden
ingezet. Dit kan eventueel wel nog als onderdeel van een complete
specialistische behandeling.
Vaktherapeuten komen niet in aanmerking voor een SKJ-registratie.
Het is wel van belang dat de vaktherapeut staat ingeschreven in het
Register Vaktherapie; op die manier borgen we dat de vaktherapeut
zich regelmatig laat bijscholen en visiteren en dat er intervisie en
supervisie plaatsvindt.

* Over deze aanvullende criteria wordt nog overlegd met de vaktherapeuten. Deze worden onderdeel van de nieuwe inkoop.

- Aanvullende
verzekering

