
   Informatie over tarieven, vergoeding en 
betalingsvoorwaarden in 2018, 
Specialistische Jeugdhulp tot 18 jaar 

 
Psychologenpraktijk Drachten 
 
van Haersmasingel 2a  AGB-code praktijk: 94(0)00004 
9201 KP Drachten   www.psychologenpraktijkdrachten.nl 
Telefoon: 0512-519383  psychologenpraktijkdrachten@kpnmail.nl 
 
Medewerkers: 
 

mw. drs. Paulien de Boer (psychologe en orthopedagoge) 
-   gezondheidszorgpsycholoog (BIG) 

-   aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)  
-   geregistreerd als eerstelijns psycholoog NIP 
-   registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd  

-   aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen   
    (NVO), geregistreerd als NVO orthopedagoog-generalist 

 
mw. drs. Janneke Ruijne (psychologe en orthopedagoge) 
-   gezondheidszorgpsycholoog (BIG) 
-   aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
-   geregistreerd als eerstelijns psycholoog NIP en lid van de LVVP  
-   registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd  
-   aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen   
    (NVO), geregistreerd als NVO orthopedagoog-generalist 

 
mw. drs. Anke Keuning (psychologe) 
-   gezondheidszorgpsycholoog (BIG) 
-   aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
-   geregistreerd als eerstelijns psycholoog NIP en lid van de Landelijke 

Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 
(LVVP)  

-   master NLP 
 
mw. drs. Suzy Tan (psychologe) 
-   gezondheidszorgpsycholoog (BIG) 

-   aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)  
-   geregistreerd als eerstelijns psycholoog NIP en lid van de LVE  
   

Hoe werken wij: 
 

Voor aanmeldingen houden wij op werkdagen een telefonisch spreekuur 
van 12.00 tot 13.00 uur. In de telefonische aanmelding bespreken we kort de 

klachten, hulpvragen en het gewenste resultaat. Dit doen wij om in te kunnen 
schatten of wij de nodige zorg kunnen bieden. Wanneer wij denken dat u 
elders beter geholpen kunt worden, dan verwijzen wij u gericht door naar een 
andere zorgaanbieder of u wordt terug verwezen naar uw verwijzer, de 
(huis)arts of het gebiedsteam. 
Wanneer u bij ons in zorg wordt genomen, is uw ondersteuningsbehoefte 
leidend. We maken samen een plan op maat. Er wordt met u en/of uw kind 
bepaald welke resultaten behaald zouden moeten worden. Afhankelijk daarvan 
zetten wij binnen het gekozen profiel een bepaalde intensiteit voor de 
behandeling of begeleiding in. Dit traject omvat dan alles wat nodig is om de 
gewenste resultaten te behalen.  
Om de effecten van de behandeling te bepalen, werken we met (tussentijdse) 
evaluatiegesprekken en evaluaties met behulp van vragenlijsten. 

 
Praktijkinformatie 
 
Bereikbaarheid/telefonisch spreekuur: 
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.30 en 17.30. 
Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 12.00 tot 13.00 uur. 
Buiten het telefonisch spreekuur kunt u uw naam en boodschap op het 
antwoordapparaat inspreken, dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. 
 
Afzeggen afspraken: 
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, via mail 
of telefonisch. Ook op het antwoordapparaat kunt u uw afmelding 
inspreken, ook ’s avonds en in het weekend. 
 
Vergoeding: 
De gemeente vergoedt vanuit de Jeugdwet hulp en zorg voor kinderen en 
jeugdigen tot 18 jaar, mits er een verwijzing is van een (huis)arts of het 
gebiedsteam. Er is geen eigen risico of eigen bijdrage voor ouders 
wanneer de hulpvraag binnen de kaders van de Jeugdwet valt. 
De Psychologenpraktijk declareert rechtstreeks bij uw gemeente. 
 
In verband met de vergoeding van de kosten door de gemeente is het 
van belang dat u de volgende gegevens verstrekt aan de praktijk: 

 Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum van uw kind 

 Het burger-service-nummer (BSN) van uw kind (met legitimatie) 

 Naam en adres van de gezagsdrager(s) 

 Een geldige verwijzing van uw huisarts of het gebiedsteam 

 Tevens dient u aan te geven of uw kind ook hulp krijgt van een 
andere zorgverlener 

 



Onze expertise: 
Wij zijn universitair opgeleid tot (kinder- en jeugd)psycholoog en/of 
orthopedagoog en hebben daarnaast meerdere beroepsregistraties.  
We houden ons bezig met het gedrag en de emoties van kinderen en 
jeugdigen. Onze visie is dat het psychisch functioneren het resultaat is van 
een dynamische interactie tussen kind- en ouder- en omgevingsfactoren. 
Vanuit onze kennis over de ontwikkeling van kinderen en varianten op de 
normale ontwikkeling kunnen wij differentiaal-diagnostiek uitvoeren.  
We bieden tevens individuele psychologische behandeling aan kind en 
jeugdige, systeemgesprekken en ouderbegeleiding. Onze hulp bieden wij 
vanuit een wetenschappelijke basis en met behulp van psychologische en 
orthopedagogische behandelprotocollen, die we op maat maken voor elk 
cliënt en zijn/haar systeem. 
Op onze website kunt u aanvullende informatie over onze praktijk vinden, 
o.a. over het kwaliteitsstatuut, de klachtenregeling en beroepscodes.  
Website: www.psychologenpraktijkdrachten.nl  

 
Inhoudelijke informatie over de zorg die wij bieden 
Vanaf 1 januari 2018 wordt in Friesland voor jeugdhulp gewerkt volgens een 
indeling in een tiental profielen, passend bij de ondersteuningsbehoefte van 
de jeugdige/het gezin.  
Vanuit onze expertise als (kinder- en jeugd)psychologen en orthopedagogen 
hebben wij met de Friese gemeenten een contract afgesloten voor 5 van de 10 
profielen. Deze 5 profielen zijn als volgt gedefinieerd: 
 
Profiel 1  
Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren van de 
jeugdige en verbeteren van de gezinscommunicatie:  
In dit profiel zijn er zowel problemen bij de invulling van het ouderschap als 
problemen bij de jeugdige, die met elkaar samenhangen en elkaar 
beïnvloeden. De ouders van deze jeugdige hebben problemen in de relatie 
met elkaar. Vaak zijn de ouders gescheiden. Over de opvoeding zijn ze het 
vaak niet eens en ze beschikken over ontoereikende opvoedvaardigheden. De 
jeugdige kampt met psychosociale problemen. De jeugdige vertoont vaak 
gedragsproblemen, maar heeft ook emotionele problemen, loyaliteits-
problemen en problemen op school. 
 
Profiel 2  
Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden plus 
hulp vanwege kind-eigen problematiek:  
In dit profiel is er sprake van een jeugdige met ontwikkelings- en 
gedragsproblemen, waarbij de ouders behoefte hebben aan/onvoldoende 
beschikken over de opvoedvaardigheden die nodig zijn. Er is geen sprake van 
zware gezinsproblematiek of problemen in de relatie tussen de ouders. Er is 
vaak onenigheid tussen de ouders over de opvoedingsaanpak en de 
probleemaanpak van de jeugdige. De problemen van de jeugdige zijn goed 
beïnvloedbaar door het pedagogische handelen van de ouders, zodat het 
versterken van het opvoedkundig handelen van de ouders en hun ouderschap 
effectief kan zijn (versterken eigen kracht ouders). 

Profiel 3  
Behoeften aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van 
ouders met een beperking:  
In dit profiel is er sprake van een jeugdige, die één of twee ouders met een 
ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft. Hierdoor hebben de 
ouders vaak problemen met het bieden van voldoende ondersteuning, 
bescherming en verzorging van hun kind(eren). Het gaat hier ook om 
psychiatrische problemen. Ook hebben de ouders vaak ontoereikende 
opvoedvaardigheden en vraag naar handvatten voor de opvoeding. De 
jeugdige kampt meestal met gedragsproblemen, doch kan er ook sprake zijn 
van ontwikkelingsproblemen en andere kind-eigen factoren. Belangrijke 
aandachtspunten in de zorg die geboden wordt zijn netwerkversterking, 
veiligheid, stimuleren van de ontwikkeling en het welbevinden van de jeugdige. 
 
Profiel 4 
Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor 
ouders met eigen problematiek plus hulp voor de jeugdige bij zijn 
ontwikkeling:  
In dit profiel is er sprake van jeugdigen die één of twee ouders hebben met 
psychische/psychiatrische problemen, waarbij er vaak sprake is van een 
problematische thuissituatie (zoals het niet kunnen ondersteunen, beschermen 
of verzorgen van de jeugdige, het gebruik van middelen of verslaving). Ook is 
er veelal sprake van een problematische relatie tussen de ouders. Belangrijke 
aandachtspunten in de zorg die geboden wordt, zijn zowel het versterken van 
de eigen kracht van de ouders (onverlet de beperkingen), netwerkversterking, 
alsook de veiligheid, ontwikkeling en het welbevinden van de jeugdige. Wat 
betreft de jeugdige is er sprake van ontwikkelings-, gedrags- en emotionele 
problemen, die zowel kind-eigen alsook contextueel bepaald kunnen zijn. Deze 
behoeven ook zorg, zodat de jeugdige zich zo optimaal mogelijk kan 
ontwikkelen, onverlet mogelijke beperkingen. 
 
Profiel 5  
Behoefte aan het verminderen van de problematiek en verbeteren van het 
functioneren van de jeugdige door middel van zorg en behandeling:  
Bij de jeugdige in dit profiel is er sprake van ontwikkelings- en gedrags-
problemen door kindfactoren: er is sprake van kind-eigen problematiek 
(psychische/psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking, somatische 
stoornis, ontwikkelingsstoornis). Deze problematiek is van invloed op zijn 
ontwikkeling en kan gepaard gaan met disfunctioneren in meerdere levens- en 
ontwikkelingsgebieden. Deze jeugdige vraagt door zijn problematiek om 
specifieke opvoedvaardigheden van ouders en kunnen door de problematiek 
het ouderschap en de draaglast-draagkracht verhouding van de ouders sterk 
beïnvloeden, evenals het gezinsfunctioneren. Belangrijke aandachtspunten in 
de zorg zijn het doorbreken van de ontwikkelingsstagnatie, het reduceren van 
klachten gerelateerd aan de kind-eigen problematiek, het versterken van de 
opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouders (eigen kracht), het 
verhogen van de kwaliteit van leven van de jeugdige onverlet de aanwezige 
beperkingen. 

 

http://www.psychologenpraktijkdrachten.nl/

