
 Vaktherapie 

Nr Onderdeel  

1 Domein Jeugd 

2 Segment Ambulant 

3 Naam product/traject Vaktherapie 

6 Eenheid Traject 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep Jeugdigen van 0 tot 18 jaar die gebaat zijn bij een 

ervaringsgerichte werkwijze. 

 

Dit product is alleen bedoeld voor kinderen bij wie vaktherapie 

als een op zichzelf staande behandeling wordt aangeboden. 

Wanneer vaktherapie onderdeel is van een breder 

behandelingstraject dan valt de inzet en bekostiging ervan onder 

één van de andere trajecten bij ambulant of onder het segment 

verblijf met behandeling. 

9 Problematiek/Cliëntvraag Er is sprake van psychische dan wel psychosociale problematiek 

en/of een vastgelopen ontwikkeling en/of ingrijpende ervaringen, 

gebeurtenissen, veranderingen en/of beperkingen die leiden tot 

klachten op het gebied van emotieregulatie, contact met het 

eigen gevoelsleven en zelfbeeld, omgaan met stress of op het 

sociaal functioneren. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in: 

gedragsproblemen, psychosomatische klachten, leer- en 

ontwikkelingsproblemen of communicatieproblemen.  

 

Er is sprake van een complexe of verstoorde relatie tussen 

ouder en kind en/of het gezinssysteem en/of ouders/verzorgers 

hebben moeite om het kind te begrijpen en te begeleiden en 

hebben behoefte aan ondersteuning. 

10 (Hulp)inhoud (activiteiten 

/behandeling) en kenmerken 

(Scope) 

Wat is vaktherapie? 

Vaktherapie is de verzamelnaam voor de vaktherapeutische 

disciplines: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, 

muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, 

psychomotorische therapie, integratieve kinder- en jeugdtherapie 

en speltherapie. 

Vaktherapie wordt van oudsher ingezet als onderdeel van een 

complete (GGZ)behandeling, maar wordt de laatste jaren ook 

steeds vaker als enkelvoudig onderdeel ingezet (meestal vanuit 

vrijgevestigde vaktherapeuten). 

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 basis-GGZ of specialistische GGZ. 

Vaktherapie kan dan niet (meer) als losstaand product worden 

ingezet. Als er een indicatie is afgegeven dan vervalt die. Als er 

wel vaktherapie nodig is als onderdeel van de behandeling dan 

kan, indien de vaktherapeut niet werkzaam is bij een GGZ-

zorgaanbieder, dit worden georganiseerd in 

onderaannemerschap bij de betreffende jeugdhulpaanbieder. 

 

Kenmerken behandeling  

In de behandeling wordt methodisch gebruik gemaakt van een 

ervaringsgerichte werkwijze binnen verschillende theoretische 



kaders, aansluitend bij de belevingswereld en de mogelijkheden 

van de jeugdige. De nadruk ligt op doen en ervaren. Het doel 

van de vaktherapie is om de problematiek op te heffen, te 

verminderen of te accepteren, om terugval of hernieuwde 

klachten zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht van 

kind en ouders/verzorgers te herstellen. 

Ouders/opvoeders/gezinssysteem vormen onderdeel van de 

behandeling van de jeugdige. Behandeling kan zowel individueel 

als in groepsverband worden aangeboden.  

 

NB: Een vaktherapeut zonder SKJ-registratie mag alleen andere 

jeugdhulp bieden onder de lichtste vorm van begeleiding, onder 

verantwoordelijkheid van een SKJ-geregistreerde professional. 

11 Vastgesteld einddoel/resultaat 

(SMART) 

Het doel van de vaktherapie is om de problematiek op te heffen, 

te verminderen of te accepteren, om terugval of hernieuwde 

klachten zo veel mogelijk te voorkomen en om de veerkracht van 

jeugdige en ouders/verzorgers te herstellen. 

13 Wat is inclusief?   Begeleiding/begeleiding jeugdige en contact met 

ouders/sociale netwerk 

14 Wat is exclusief?   Reistijd ondersteuner/begeleider 

 Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan 

jeugd en ouders/sociale netwerk 

 Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie) 

 Niet-clientgebonden uren (organisatie) 

 Intake en opstellen Plan van Aanpak 

 

15 Gevraagde expertise: mix van 

opleidingsniveaus van 

benodigde medewerkers  

Vaktherapeut 100% 

 Minimaal een aantoonbaar afgeronde, volwaardige HBO 

bacheloropleiding voor één van de vaktherapeutische 

beroepen (NVAO-geaccrediteerd, toets: diploma).  

 Geregistreerd en aangesloten bij de Federatie 

Vaktherapeutische beroepen en een onderliggende 

beroepsvereniging voor vaktherapie en geregistreerd in 

het register vaktherapie.  

 Vrijgevestigde vaktherapeuten voldoen aan de richtlijnen 

voor de vrijgevestigde vaktherapeut. 

 

16 Intensiteit inzet (uren per 

tijdseenheid) medewerkers 

Traject van 15 sessies van een uur op basis van directe 

cliëntcontacttijd (dus alleen de tijd dat de cliënt de aanbieder 

ziet/hoort). 

17 Gemiddelde doorlooptijd van 

het traject 

Gemiddeld een half jaar, maximaal een jaar. 

 

De sessies die mogelijk zijn door de aanvullende 

zorgverzekering zijn voorliggend op de inzet van jeugdhulp. Als 

deze zijn ingezet, kan aanvullend gebruik gemaakt worden van 

deze (gemiddeld) 15 sessies. 

18 Productspecifieke 

kwaliteitseisen, incl. specifieke 

registraties 

Zie 15. 

19 Tijdsvenster dienstverlening Dag: 07.00 – 18.00 uur 



20 Extra vragen t.b.v. 

groepsverblijfsvorm/logeren 

Nvt  

23 Aanvullende info Inzet vaktherapie 

Er moet sprake zijn van psychische dan wel psychosociale 

problematiek en/of een vastgelopen ontwikkeling en/of 

ingrijpende ervaringen, gebeurtenissen, veranderingen en/of 

beperkingen die leiden tot lichte tot matige klachten op het 

gebied van emotieregulatie, contact met het eigen gevoelsleven 

en zelfbeeld, omgaan met stress of op het sociaal functioneren. 

Als een jeugdige alleen een vaktherapeutische behandeling 

krijgt, omdat dit bijvoorbeeld goed op de 

zorgvraag van de jeugdige aansluit, dan kun je dit product 

indiceren. Wanneer de jeugdige naast vaktherapie ook andere 

behandeling krijgt, dan valt vaktherapie onder deze 

behandelindicatie. Je kunt vaktherapie dan niet apart indiceren. 

Je moet altijd goed afwegen of vaktherapie als enige 

behandeling de jeugdige voldoende kan helpen. Sommige 

jeugdigen hebben naast vaktherapie ook andere behandeling 

nodig, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Wanneer de 

jeugdige ernstige klachten heeft of wanneer er een 

veiligheidsrisico is, dan 

moet je altijd doorverwijzen naar de basis-GGZ of specialistische 

GGZ. Het is dan namelijk belangrijk dat er een regiebehandelaar 

verantwoordelijk is die de juiste opleiding heeft genoten en die 

Postmaster SKJ geregistreerd is. Vaktherapie kan dan wel als 

onderdeel van het behandelplan onder verantwoordelijkheid van 

de regiebehandelaar worden ingezet. In dat geval valt 

vaktherapeutische behandeling onder 1 van de producten 

jeugdhulp ambulant. Soms hebben jeugdhulpaanbieders al een 

vaktherapeut in dienst, zo niet 

dan kunnen zij via onderaannemerschap vaktherapeutische 

behandeling inzetten. 

 

Voorliggende voorziening: zorgverzekeraar  

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vaktherapie uit de 

aanvullende zorgverzekering. De toegangsmedewerker stelt aan 

de jeugdige / de ouder(s) de vraag of er een aanvullende 

verzekering is en maakt hiervan aantekening in het dossier. De 

toegangsmedewerker vermeldt dit bij het aanvragen van de 

indicatie. We verwachten van de betreffende vaktherapeut dat er 

aanspraak wordt gemaakt op financiering vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) wanneer dit mogelijk is.  

 


