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INFORMATIE VOOR CLIËNTEN 

Trajecten voor jeugd 

Informatie over jeugdhulp leest u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp 

In principe betaalt uw gemeente de hulp aan jeugdigen. Hierbij geldt het 
woonplaatsbeginsel: de gemeente waar u woont, moet betalen.  

De Adoptiepraktijk is gevestigd in Bilthoven. Dit valt onder de regio Zuid Oost Utrecht 
(ZOUT). De Adoptiepraktijk heeft een contract met de regio Zuid Oost Utrecht (De Bilt/
Zeist/Heuvelrug/Bunnink/Wijk bij Duurstede). 
Indien u in de regio ZOUT woont, een verwijzing van uw huisarts of het Centrum Jeugd en 
Gezin heeft, kunt u contact opnemen met de praktijk om na te gaan of er ruimte is voor 
hulpverlening. Ervaring leert dat trajecten bij adoptie en pleegzorg vaak langdurig zijn en 
een jaar of langer kunnen duren. Na aanmelding bij de praktijk, is er een akkoord voor 
betaling van de gemeente nodig. Zodra dat er is, kan de hulp starten.  

Als u niet in de regio Zuid Oost Utrecht woont en wel hulp bij de Adoptiepraktijk wilt, dient 
u zelf met uw gemeente afspraken te maken over rechtstreekse financiering of financiering 
via een Persoonsgebonden budget. De Adoptiepraktijk hanteert te allen tijde het uurtarief 
van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).  

Cliënten die in een andere regio wonen betalen de hulp zelf of regelen vergoeding via een 
PGB in hun woonplaats. De VNG heeft vooralsnog besloten geen bovenregionale contracten 
af te sluiten met eenpersoonspraktijken.  
De Adoptiepraktijk hanteert bij PGB en zelfbetaling te allen tijde het maximale uurtarief 
voor psychologische hulp zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) 
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/.  
Het kan zijn dat uw regio een lager tarief vergoedt (soms > 15% onder het NZA tarief). 
Dat kan niet uit en dan kan het zijn dat u te maken krijgt met een eigen bijdrage. 

Zelf betalen van de hulpverlening behoort altijd tot de mogelijkheden. 

Heeft de praktijk een wachtlijst of woont u niet in de regio Zuid Oost Utrecht en wilt u 
zeker zijn van vergoede hulp, dan kunt u terecht bij de landelijk werkende franchise 
organisatie van adoptiehulpverleners Basic Trust 

Voor mogelijke alternatieven mbt adoptiehulpverlening kunt u zich wenden tot de Stichting 
Adoptievoorzieningen in Houten www.adoptie.nl - zij beheren de sociale kaart. 
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