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Algemene vragen en opmerkingen na het marktconsult: 

• We vinden het een gemis dat niet alle vrijgevestigde vaktherapeuten zijn uitgenodigd. Omdat 

het overleg plaats vindt in de vakantie periode hebben we te weinig mogelijkheid gehad om 

met collega’s te overleggen en namens alle VVT-ers in de regio te spreken. 

• We merken dat we nog steeds veel moeten toelichten over ons vak en onze positie in het 

werkveld. We lopen regelmatig tegen onjuiste beeldvorming aan. We zouden graag meer 

informatie geven over de inhoud van het vak aan de gemeentelijke beleidsmakers en 

wijkteams en daarmee over de positie van vaktherapie binnen de jeugdhulp. Staat u hiervoor 

open? 

• We vragen ons af hoe er in Noord-Limburg bij het sociaal domein gedacht wordt over 

vaktherapie? Zou de gemeente dat eens willen onderzoeken?  

Bij de reactie op de volgende punten houden we de opbouw van het voorbereidingsdocument aan:  

Waarom wordt vaktherapie als apart sub-segment behandeld?  

Indien in de beschrijving segmenten jeugdhulp-vormen bedoeld zijn om die door jeugdprofessionals 

met SKJ en/of BIG-registratie kun worden gedaan, dan is het begrijpelijk dat voor vaktherapie een 

apart sub-segment nodig is.  

Er werd in het gesprek benoemd dat de gemeente het als lastig ervaart om onze kwaliteit te toetsen.  

Het voormalige PPJJ heeft al bepaald, en in de Kwaliteitskader Jeugd omschreven, dat een manier om 

de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen registratie in het Register 

Vaktherapie is. Ook vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen dus zonder SKJ-registratie direct worden 

ingezet bij complexe problematiek. Meer informatie over vaktherapeuten en het SKJ is te vinden op 

de website van SKJ. Zie https://skjeugd.nl/veelgestelde-vragen/?fwp_faq_filter=gemeenten   

De VNG geeft gemeenten tips&trics voor, zoals ‘’hanteer het lidmaatschap van een vrijgevestigde 

branche- of beroepsvereniging als voorwaarde voor een contract.’ 

((https://vng.nl/files/vng/20171028_tips_en_tricks_vrijgevestigdendef.pdf ) 

Voor vaktherapeuten geldt dat lidmaatschap van een bij de FVB aangesloten beroepsvereniging en 

daarnaast Register Vaktherapie de gemeente waarborg geeft voor kwaliteit. Vrijgevestigde 

vaktherapie kan als behandelvorm voor zowel lichte als complexe problematiek worden ingekocht.  

Aanbieders geven aan dat ze het soms lastig vinden dat zij op dit moment onder behandeling licht 

horen, terwijl ze ook regelmatig midden of zware casussen krijgen. 

Zoals de in de FVB handreiking omschreven wordt, kan vaktherapie bij zowel lichte als complexe 

problematiek worden ingezet. https://fvb.vaktherapie.nl/voor-gemeenten 

Voor lichte problematiek kan dan een lager aantal uren beschikbaar worden gesteld dan bij complexe 
problematiek, zoals ook verschil wordt gemaakt tussen Basis- en Spec. jeugdGGZ. Voor complexe 
problematiek is meer tijd nodig voor de behandeling én overleg met familie, school en eventuele 
andere behandelaren. 

Het zou daarom passend zijn als vrijgevestigde vaktherapie voor deze verschillende problematieken 
wordt ingekocht. Vrijgevestigde vaktherapeuten kunnen volgend uit de norm verantwoorde 
werktoedeling zonder SKJ-registratie direct worden ingezet bij complexe problematiek. 

Vergoeding vaktherapie door zorgverzekeraar: 

Het is onjuist te stellen dat de zorgverzekeringswet voorliggend is op de Jeugdwet:  

https://skjeugd.nl/veelgestelde-vragen/?fwp_faq_filter=gemeenten
https://vng.nl/files/vng/20171028_tips_en_tricks_vrijgevestigdendef.pdf
https://fvb.vaktherapie.nl/voor-gemeenten
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Voor het financieren van therapie door vrijgevestigde vaktherapeuten kan niet verwezen worden naar 

de  Zorgverzekeringwet. Losstaande vaktherapie wordt namelijk niet vergoed vanuit het basispakket. 

Voor 2015 maakte vaktherapie wel onderdeel uit van het basispakket als onderdeel  van een 

multidisciplinaire behandeling van een DSM IV-stoornis. De voorwaarden die toen golden voor het 

basispakket in de Zorgverzekeringswet zijn niet één-op-één van toepassing op de Jeugdwet. 

Losstaande vaktherapie kan hierdoor uit de Jeugdwet worden vergoed. 

Jeugdigen waarvan is vastgesteld dat zij recht hebben op jeugdhulp vanwege de aard en ernst van 

problematiek zouden gebruik moeten kunnen maken van vaktherapie als dat passend is. 

Vaktherapie wordt alleen vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. Deze verzekering is niet 

verplicht en kan dus niet standaard ingezet worden.  

Vaktherapie als voorliggende voorziening:  

Als hiermee bedoeld wordt dat vaktherapie vroegtijdig ingezet kan worden bij kinderen met lichte 

problematieken, waardoor verergeren van problemen kan worden voorkomen, is dat natuurlijk heel 

positief. Nu kunnen alleen de ouders met aanvullende verzekering in dit stadium de vroegtijdige 

behandeling betalen. Dit valt in principe onder preventie en is geen jeugdhulp waar een individuele 

voorziening voor moet worden getroffen.  

Jeugdhulp (JW 1.1. 10 ) omschrijft een breed scala aan mogelijke problemen waarvoor behandeling 

nodig is: ‘psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een 

verstandelijke beperking’’ . Lang niet al deze cliënten hebben dus GGZ-problematiek. Voor meer 

informatie zie: https://fvb.vaktherapie.nl/voor-gemeenten 

Vaktherapie kan voor de echte Jeugdhulp worden ingezet bij : 

• Kinderen waarbij er (nog) geen DSM diagnose is gesteld, maar sprake is van 

bijvoorbeeld psychosociale problemen. 

• Bij kinderen waar wel een diagnose is gesteld maar niet onder behandeling van  GGZ 

hoeven te blijven, zoals bijvoorbeeld kinderen met autisme/ADHD, om leren omgaan 

met deze beperking. 

Bij GGZ problematieken, eventueel in combinatie met een regiebehandelaar op basis van een 

gezinsplan. 

Wat hebben aanbieders van gemeenten nodig? 

We hebben het nodig om aan verwijzers en gezinscoaches goed uit te leggen wat vaktherapeuten te 

bieden hebben voor verschillende hulpvragen. Het is duidelijk wat het verschil is tussen een sova-

training en (groeps-)vaktherapie. Hierdoor kunnen jeugdprofessionals de goede verwijzingen doen.  

Wij verwachten van jullie dat de jeugdgezinscoach bevraagd gaan worden over de effectiviteit, de 

samenwerking en de doorverwijzing en over de behaalde doelen van vaktherapie. Trajecten worden 

afgehandeld en geëvalueerd met jeugdgezinscoach, wat zeggen zij hierover?  

Waarom worden wij niet meegenomen in de effectiviteitslijst? Tijdens de aanbiederssessie in Helden 

is ons toegezegd dat er ook structureel met kleinere aanbieders gekeken zou gaan worden naar 

doorlooptijden en kwaliteitsmanagement. Wij wachten nog op deze uitnodiging. Er wordt nu 

gesuggereerd dat wij over andere kwaliteiten beschikken maar daarentegen krijgen wij geen eerlijke 

kans om zichtbaar te bewijzen dat wij hier wel aan voldoen. 

https://fvb.vaktherapie.nl/voor-gemeenten
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Aanbieders geven aan dat zij twijfel ervaren over het product vaktherapie en dat men het gevoel 

heeft dat hun bijdrage niet altijd op juiste waarde wordt geschat. 

‘Klachtgerichte vaktherapie helpt de patiënt bij het opheffen, verminderen (...), psychosomatische,  of 

psychosociale problematiek en ondersteunt hen om terugval en hernieuwde klachten zoveel mogelijk 

te voorkomen’ (GMVT) en valt daarmee gewoon binnen de omschrijving van JW 1.1.10. 

Vaktherapie is in die zin niet wezenlijk anders dan andere behandelingen middels verbale therapie, 

CGT of EMDR. Vaktherapie is een behandelvorm, zoals  die uitgaat van doen en ervaren. Het non-

verbale en ervaringsgerichte karakter van vaktherapie maakt het bijzonder geschikt voor jeugdigen, 

die nog onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun 

problemen of niet over hun problemen willen praten. Het zou dus een logische keuze voor 

gemeenten zijn om dit in het jeugdhulp-aanbod op te nemen.  

Reactie op gelimiteerd aantal sessies: 

Wat is het doel van het limiteren van het aantal sessies? Uit de gegevens blijkt dat de kosten per 

cliënt min of meer gelijk blijven. Limiteren levert dus geen besparing in kosten op. 

De kosten zijn gestegen omdat er meer cliënten zijn gekomen. Dit betekent dat er vanuit verwijzers 

en cliënten ervaren wordt dat vaktherapie in veel gevallen passende hulp is. Hierdoor zullen minder 

jeugdigen naar de vrijgevestigde B/S jeugdGGZ verwezen worden. Zie vaktherapeuten dus als  

goedkoper alternatief voor verwijzen naar de GZ-psycholoog, zoals nu vaak gebeurt, ook voor 

cliënten zonder (vermoedelijke) DSM-diagnose. Meer inzet van vrijgevestigde vaktherapie levert een 

besparing in kosten en vermindert de druk op de GZ-behandelaren. 

De VNG adviseert om niet te werken met gelimiteerde sessies, in de tips&trics: 

Gebruik van krappe volume/budgetafspraken leidt tot het niet kunnen (door)behandelen van 

patiënten, toename van wachtlijsten en een beperking van keuzevrijheid van zorgaanbieder. > 

Suggestie: hanteer geen volume/budgetafspraak of eventueel een reëel en flexibel budgetafspraak. 

Gebruik van een irreëel maximum in termen van aantal te declareren minuten per productcategorie 

komt de behandeling niet ten goede. > Suggestie: hanteer geen maximum aan het aantal te 

declareren minuten per productcategorie, dit is aan de professional ‘ 

Daarnaast is het aan de beleidsvrijheid van de gemeente om vaktherapie als enkelvoudige therapie 

in te kopen of niet. In sommige gemeenten of regio’s waar vaktherapie niet (meer) wordt 

ingekocht, wordt aangegeven dat ze niks missen in het aanbod: 

Het is juist dat gemeenten zelf mogen besluiten welke jeugdhulp-aanbieders worden ingekocht. 

De vraag is wie de vaktherapie niet mist in het zorg in natura-aanbod: de gemeente zelf, de 

jeugdprofessionals of de cliënten?  

In hoeverre worden in die gemeente pgb’s voor vaktherapie aangevraagd (en toegekend)? Volgens 

de Jeugdwet heeft de burger keuzevrijheid. Dat betekent dat vaktherapie, indien passend, ingezet 

kan worden als jeugdhulp, en indien niet ingekocht een PGB kan worden aangevraagd.  

Er zijn veel gemeenten die op een prettige manier vaktherapie inzetten. Er zijn gemeentes die heel 

goed samenwerken met vaktherapeuten, zoals in Twente. Er zijn veel consulenten uit Noord-Limburg 

erg tevreden over de samenwerking met vaktherapie.  Bovendien stijgt het aantal cliënten bij ons als 

vaktherapeuten: is er dus juist vraag naar. 
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De kosten en aantal cliënten bij (vrijgevestigde/enkelvoudige) vaktherapie nemen fors toe. 

De stijging van de kosten komt niet door de langere trajecten die wij doen, maar doordat 
o.a. de kosten bij de grote organisaties niet dalen nadat zij door hebben verwezen naar 
vaktherapie. Bijvoorbeeld: een kind praat niet, komt terecht bij een psycholoog van een 
grote organisatie. De psycholoog verwijst het kind door naar vaktherapie. Wat gebeurt er 
daarna bij de grote organisatie, wat telt de grote organisatie dan nog aan kosten? Als 
vaktherapie bij de grote organisaties wordt ondergebracht betekent dit in praktijk dat er 
minder sessies voor cliënten overblijven, maar dat er meer kosten aan verbonden zijn. Zou 
de gemeente dit eens willen onderzoeken?  
De kostenstijging is niet alleen negatief maar ook positief: er komt meer behoefte aan vaktherapie 

omdat het werkt! Het is geen financieel verhaal maar het gaat om de hulpvraag van de jeugd. Dat is 

de rede waardoor er meer vraag is naar vaktherapie. Dit hebben we wel besproken maar dit is niet 

terug te lezen in de notulen. We hebben dit als actiepunt naar de gemeente benoemd.  

Het steekt ons dat er vooral naar de kosten wordt gekeken en niet naar de inhoud. Als je het over 
kwaliteit wilt hebben, gaat het over inhoud. 
 
Er zijn veel “verwijzingen” via scholen. Er lijkt reclame voor gemaakt te worden en het beeld heerst 
dat in scholen over vaktherapie wordt gedacht dat het een soort SOVA-training is en dat het 
daarom zo gemakkelijk wordt ingezet  
Onbekend maakt onbemind. Dat merken we als vaktherapeuten vaak. Scholen raken mogelijk steeds 

meer bekend met de laagdrempeligheid van vrijgevestigde vaktherapeuten. Het lijkt erop dat 

scholen positieve ervaringen opdoen met de inzet van vrijgevestigde vaktherapeuten voor hun 

leerlingen en dit daardoor aan ouders adviseren. De reclame voor vaktherapie ontstaat per ongeluk 

doordat we ons werk goed doen, niet omdat we zelf actief een PR-campagne houden. Omdat we 

vaak ambulant werken en dus op scholen zelf werken, zien scholen wat vaktherapie kan doen. 

Het is ook waarschijnlijk dat niet alle leerkrachten en IB-ers , net als de jeugdprofessionals bij de 

toegang, heel precies weten wat vaktherapie wel of niet inhoudt. 

Als ouders, school en soms de aanbieder al hebben “bepaald” dat vaktherapie goed zou zijn, heeft 
een gezinscoach het gevoel met de rug tegen de muur te staan  
We kunnen ons voorstellen dat de gezinscoach graag een open gesprek voert over wat passende 

hulp is en daarin mee wil denken. Tegelijk wordt ook vanuit de Jeugdwet van ouders verwacht dat zij 

op eigen kracht en met eigen eindverantwoordelijkheid op zoek gaan naar wat zij passende hulp 

vinden voor hun kind. Deze keuzevrijheid is in de Jeugdwet vastgelegd. Het blijft uiteindelijk aan de 

ouders om de eventuele tip van school en adviezen van de gezinscoach af te wegen en een eigen 

besluit te maken over wat zij passend vinden voor hun kind. Wij kunnen hier echter niet veel aan 

doen. 

We zien regelmatig cliënten met lange trajecten, doordat indicaties verlengd worden. Hierbij 
vragen we ons af of vaktherapie bijdraagt aan het realiseren van de doelen (o.a. door 
gedragswetenschappers) . 
We zien niet hoe vastgesteld wordt dat er meer lange trajecten zijn. De gestegen kosten zijn niet het 

gevolg van langdurige trajecten maar van meer aanmeldingen.  

Er zullen verlengingen worden aangevraagd, maar dat kan te maken hebben met complexe 

problematiek, die ook bij een SKJ/BIG-registreerde behandelaar meer tijd zou vragen.  

Als het goed is, is de gezinscoach bij de eindevaluatie aanwezig waardoor hij/zij samen met de 

aanbieder en cliënt evalueert of de doelen behaald zijn. Zij zijn dan ook betrokken bij het besluit om 
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te verlengen. De ervaring leert echter dat dit heel vaak niet gebeurt. Gezinscoaches zijn vaak niet 

aanwezig zijn bij de eindevaluatie.  

Er zit veel verschil in hoe de gezinscoaches werken. Er moet o.i. een meer uniforme werkwijze komen 

om problemen bij de toegang te ondervangen. Uniform in evaluatie en monitoren van trajecten.  

Hoe staan jullie ten opzicht van het gebruik van regiebehandelaar? 

Bij complexe problematiek kan het fijn en noodzakelijk zijn dat er ook een regie-behandelaar bij de 

cliënt betrokken is. Het is dan goed om met een zekere regelmaat met elkaar te kunnen overleggen. 

Bij lichte problematiek is dat niet nodig. 

Dit betekent dat het niet nodig is om als vrijgevestigd vaktherapeut ‘onder’ een regiebehandelaar te 

werken, in de vorm van een financiële samenwerking en onderaannemerschap. Het als 

onderaannemer samenwerken met een regiebehandelaar maakt het werk onnodig complex, 

ingewikkeld en duurder voor de gemeente. Daarnaast is het moeilijk een (vrijgevestigde) 

regiebehandelaar te vinden die als werkgever moet optreden, wegens verantwoordelijkheid en 

administratieve lasten.  

Als financiële samenwerking met een regiebehandelaar als voorwaarde geldt voor de inzet van 

vaktherapie, loop je het risico dat je van cliënten zonder een GGZ diagnose buitensluit van 

behandeling vaktherapie. Of dat deze cliënten onnodig op de wachtlijst van de regiebehandelaar 

terecht komen. Daarnaast hebben soms ook kinderen mét een diagnose juist geen regiebehandelaar 

nodig zoals bijvoorbeeld kinderen met autisme en ADHD. 

Wat zijn contra-indicaties?  
Contra-indicaties voor vaktherapie zijn niet te geven volgens vaktherapeuten: 

Vaktherapie is voor veel problematieken inzetbaar: van licht tot complex. Het non-verbale en 

ervaringsgerichte karakter van vaktherapie maakt het bijzonder geschikt voor jeugdigen, die nog 

onvoldoende taal tot hun beschikking hebben om woorden te kunnen geven aan hun problemen of 

niet over hun problemen willen praten. Vaktherapeuten hebben veel mogelijkheden qua interventies 

en kunnen daardoor maatwerk bieden. Dat is de kracht van vaktherapie. Juiste de brede 

inzetbaarheid maakt dat vaktherapie niet duidelijk in één hokje te plaatsen valt: wanneer zet je het in 

en wanneer niet.  

Er zijn wel degelijk contra-indicaties: onveiligheid in het gezin, puber met acute psychose etc. Hier 

willen we tijdens een inhoudelijk gesprek dieper op ingaan. 

Conclusie: 

Het geheel is te veelomvattend en roept teveel vragen op om zomaar de conclusie te kunnen trekken 

dat er geen vervolggesprekken nodig zijn. We vinden het noodzakelijk om hier gezamenlijk verder 

over in gesprek te gaan.  

We zouden over het volgende in gesprek willen gaan: 

• Inhoudelijk: We zouden de gemeente en consulenten meer willen vertellen over de inhoud. 

We vinden het heel belangrijk dat als er keuzes gemaakt worden dat er eerst een gesprek 

over de inhoud plaatsvindt: wat doen we, wat kunnen we?  Op welke manier zijn we een 

goed alternatief voor B/S jeugdGGZ? 

• Toelichten van onze  kwaliteit en Register Vaktherapie 

• Hoe is goed te bepalen welke hulpvragen goed door vaktherapeuten kunnen worden 

behandeld en binnen welk tijdsbestek? 
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• Afspraken over de duur van trajecten en daarmee de kosten 

• Op welke manier kunnen we goed bijhouden welke hulpvragen lang/kortdurende 

behandeling nodig hebben? Welke concrete meetinstrumenten worden ingezet om te 

toetsen of vaktherapie effectief geweest is? 

• Welke termijn spreken we af om dit te onderzoeken? 

 

Deze gezamenlijke reactie werd gegeven door deze vaktherapeuten: 

Mai van der Beele, muziektherapie (info@maivanderbeele.nl) 

Anke Spee, speltherapeute (info@speltherapievenray.nl)  

Romy Wijers, psychomotorisch therapeut (romywijers-pmt@outlook.com) 

Esther Beukers dans en psychomotorisch therapeut info@praktijkdansendhart.nl 

Els Heger, Strael, praktijk voor psychomotorische therapie ( info@strael-pmt.nl) 

Astrid Tacken, Strael, praktijk voor psychomotorische therapie (info@strael-pmt.nl) 

Wil Fontein, Beeldende praktijken, praktijk voor beeldende therapie (info@beeldendepraktijken.nl) 
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