
 

Kinderartsenzorg AlleskITs naar de Jeugdwet vanaf 1 januari 2016! 

Januari 2016 

Beste collega huisartsen, 

Vanaf 1 januari 2016 valt de kinderartsenzorg voor kinderen met leer-,  gedrag- en 
ontwikkelingsstoornissen onder de Jeugdwet. Dus ook de zorg van AlleskITs. 
Bij kinderen vanaf 18 jaar valt deze zorg (weer) onder de Zorgverzekeringswet. 
 
De zorg verandert inhoudelijk niets, alleen de financiering van de zorg is anders! 

Wij willen u graag informeren over de verandering in financiering van onze zorg, zodat u precies weet 
welke cliënten zonder problemen kunnen worden doorgestuurd, of wanneer de patiënt eerst nog even 
het e.e.a. rondom de financiering moet uitzoeken voordat deze naar ons kan worden doorverwezen. 

Wij blijven ten alle tijden een verwijzing via u, een jeugdarts, wijkteam of andere specialist nodig 
hebben, wil de zorg voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. 

Het kind is onder de 18 jaar 
Deze zorg wordt gefinancierd door de gemeente waar het kind woont cq. ingeschreven is conform de 
gemeentelijke basisregistratie, mits er een contract is afgesloten door deze gemeente met AlleskITs. 
AlleskITs heeft voor de zorg contracten afgesloten met de vier grootste regio’s rondom onze 
vestigingen. Regio Rijnmond, regio Haaglanden, regio Midden Holland (Gouda, Zuidplas, 
Waddinxveen, Krimpenerwaard, etc.), Zuid Holland Zuid (Drechtsteden en omgeving). De lijst van alle 
gemeenten waarmee AlleskITs een contract heeft afgesloten voor 2016 kunt u vinden op onze 
website onder  www.alleskits.nl/publicaties 
 
De rekening van de zorg van AlleskITs wordt direct naar de gemeente verstuurd waar het kind woont 
volgens de gemeentelijke basisregistratie, indien er een geldige verwijzing is.  
 
Het kind is 18 jaar of ouder 
Als het kind 18 jaar is, wordt de zorg weer betaald door de zorgverzekeraar, mits de zorgverzekeraar 
een contract heeft afgesloten met AlleskITs. Op onze website is te vinden met welke zorgverzekeraars 
contracten zijn afgesloten en met welke niet in 2016. Wij adviseren de patiënten vanaf 18 jaar 
daarover onze website goed te lezen onder 'praktijkinformatie/financiering' en  altijd vooraf de 
vergoeding na te vragen bij de zorgverzekeraar die geen contract heeft afgesloten met AlleskITs.  
 
Zorg door gedragsdeskundigen GMBJ (Groos Mentaal Beter Jong) 
De psychologische zorg die op onze locaties wordt gegeven door samenwerkingspartner GMBJ valt 
vanaf 1 januari 2015 al onder de Jeugdwet. GMBJ heeft met bijna alle gemeenten in Nederland 
contracten afgesloten. Vanaf 18 jaar valt deze zorg ook weer onder de zorgverzekeringswet en geldt 
dus hetzelfde als hierboven wordt beschreven: verplicht eigen risico en navragen bij zorgverzekeraar. 

Op onze website www.alleskits.nl kunt u en uw patiënt veel informatie vinden over AlleskITs, het team, 
de zorg en de financiering. Ook staat specifieke verwijzers-informatie en ons intercollegiaal 
overlegnummer 010 2585709 op de website onder ‘informatie verwijzers’.  Onze medewerkers en wij 
zelf zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden of te overleggen over een specifieke patiënt 
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