Financiering van je zorg (18+)
Informatie voor cliënten (vanaf 1 januari 2022)

Wij zijn een onafhankelijke organisatie met een landelijke erkenning als Geestelijke Gezondheidszorg
instelling (GGZ). Wij bieden zorg op maat. De vraag van onze cliënten is leidend.
Wij werken met verschillende financieringsvormen. Hieronder vind je de belangrijkste informatie hierover.
Andere bijdragen voor jouw zorg zijn mogelijk te realiseren via overheid, gemeenten of het onderwijs.
Verwijzing
Voordat de Opvoedpoli / Care Express start met de hulpverlening is er altijd een verwijsbrief van een
erkende verwijzer nodig.
Verzekerde zorg via je zorgverzekeraar
Voor de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ) is er vόόr de start van
de hulp een verwijsbrief nodig van de (huis-)arts. Mogelijk moet je voorafgaand aan de hulpverlening,
toestemming van jouw zorgverzekeraar aanvragen. Overleg dit met de behandelaar van de Opvoedpoli /
Care Express.
Generalistische Basis GGZ
Je hebt (nog) geen hele grote problemen, maar je maakt je wel zorgen over jezelf, je kind en/of je gezin. De
(huis)arts kan je dan doorverwijzen naar de GB-GGZ. De huisarts, eventueel ondersteund door de POHGGZ (praktijkondersteuning huisarts), kan wanneer er sprake is van psychische klachten en een vermoeden
van een DSM-stoornis je verwijzen naar de GB-GGZ. Je kan bijvoorbeeld angstklachten hebben,
stemmingsproblemen of gedragsproblemen. Je wordt dan door een GZ-psycholoog of OrthopedagoogGeneralist uitgenodigd voor een intakegesprek en samen met jou bespreken we welke hulp je nodig hebt.
Je behandeling bestaat uit een kort, middel, lang of chronisch traject. Dit is afhankelijk van je vraag en de
klachten die je hebt.
Specialistische GGZ
Bij (een vermoeden van) ernstige psychische klachten en/of ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en
autisme kan de (huis)arts je doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Ook bij klachten die resulteren in
een verhoogd risico op bijvoorbeeld zelfbeschadiging, kindermishandeling of huiselijk geweld kan de
(huis)arts je verwijzen naar de Specialistische GGZ. In de intakefase is naast je hulpverlener altijd een
klinisch psycholoog of psychiater betrokken. De behandeling is multidisciplinair waarbij ook uitgebreidere
diagnostiek, therapie, huisbezoeken en schoolobservaties mogelijk zijn.
Zorgverzekeraar
De Opvoedpoli / Care Express heeft met diverse zorgverzekeraars een contract afgesloten waarbij jouw
zorg rechtsreeks wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Je bent wel altijd het landelijk vastgesteld
‘eigen risico’ kwijt aan de zorgverzekeraar. Op dit moment heeft de Opvoedpoli / Care Express een contract
met alle verzekeraars en labels onder Achmea, CZ en Menzis, te weten:
Achmea:
•
•
•
•
•
•
•

Zilveren Kruis
Interpolis
FBTO
De Friesland
Pro Life zorgverzekeringen
Zilveren Kruis ZieZo
Studenten Goed Verzekerd

•
•
•
•
•

CZ
OHRA
Nationale Nederlanden
CZ direct
Just

CZ

Versiedatum: januari 2022

Menzis
•
•
•
•
•

Menzis
Anderzorg
PMA
Hema
VinkVink

Het is niet mogelijk om de zorg van de Opvoedpoli / Care Express te financieren via een andere verzekeraar
dan bovengenoemden. Ook als je gedurende het zorgtraject bij de Opvoedpoli / Care Express kiest voor
een andere verzekeraar dan één van bovenstaande verzekeraars, moet de behandeling bij de Opvoedpoli /
Care Express worden beëindigd en gaat de behandelaar met jou op zoek naar een hulpverlener bij een
andere instelling.

