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Inleiding  
NAH routekaart kinderen & jongeren 
De routekaart is bedoeld voor kinderen en jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun ouders en professionals in de zorg en het onderwijs. 
De routekaart is ontstaan vanuit de vraag van ouders naar inzicht in de verschillende vormen van zorg en de route die de ouders met hun kind kunnen 
volgen wanneer er sprake is van hersenletsel. Voor iedere ouder, kind en jongere kan deze route op een andere manier verlopen. Een kind met 
hersenletsel kan na de ziekenhuisopname naar een revalidatiecentrum gaan, of naar huis zonder revalidatie en terug naar school. Op een later moment 
kunnen alsnog problemen zichtbaar worden die er eerder niet waren. Deze problemen worden veroorzaakt doordat delen van de hersenen later volledig 
tot ontwikkeling komen. Dit wordt ‘growing into deficit’ genoemd. Dit kan betekenen dat er op een later moment alsnog zorg en ondersteuning nodig is. 
Ondersteuning begint met de vraag of de wens van een kind, de jongeren of de ouders en dit vraagt om afstemming. Vooral tijdens de 
transitiemomenten, bijvoorbeeld de overgang naar een volgende groep op school, de overstap naar het voortgezet onderwijs of beroepsopleiding is de 
overdracht en afstemming essentieel. Wij hopen met deze routekaart richting te geven waar u terecht kunt met uw vragen over ondersteuning in de zorg 
& het onderwijs.  
 
Indeling routekaart  
De routekaart geeft aan welke stappen u kunt bewandelen en hoe de route kan verlopen. Dit document is de uitwerking van de routekaart en biedt een 
overzicht van organisaties op het gebied van Onderwijs & Zorg. Er is een indeling gemaakt in categorieën: Voor wie en door wie, Informatie, Waar kunt u 
terecht en Wet & Loket. De kosten van de zorg verschillen per situatie. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de vorm van zorg en de vorm van 
onderwijs. Er is een verdeling gemaakt tussen kinderen tot 18 jaar en jongeren vanaf 18 jaar. Wanneer de leeftijdsgrens verschilt van de hierboven 
genoemde leeftijden, wordt dit per onderdeel aangegeven. Deze routekaart is gericht op de regio Zuid Kennemerland en verwijst ook naar landelijke 
organisaties. 
 
Voor meer informatie over NAH 
Er is veel verschillende informatie over de oorzaken, gevolgen en ontwikkeling van een kind en jongere met hersenletsel. Informatie gericht op onderwijs 
kunt u vinden in het NAH boekje voor onderwijs (Hendriks, Kapitein, Steinman, 2018), waarin deze aandachtsgebieden uitvoerig worden beschreven. 
Algemene informatie kunt u vinden bij de Hersenstichting en informatie over de specifieke zorg kunt u vinden bij de organisaties genoemd in de 
routekaart. Met uw vragen kunt u terecht bij de organisaties die zijn vermeld. 
 
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel Kinderen & Jongeren 
Speciaal voor kinderen en jongeren waarbij sprake is van traumatisch hersenletsel heeft de Hersenstichting een zorgstandaard uitgegeven. De 
zorgstandaard beschrijft op een duidelijke manier wat kinderen, jongeren en hun ouders, verzorgers mogen verwachten aan zorg vanaf het moment dat 
het hersenletsel ontstaat. Voor meer informatie www.zorgstandaardnah.nl . 
 
De routekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de ouders van kinderen en jongeren met NAH, professionals in de zorg & het onderwijs en mede 

mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.  

 

Sandra Bakker 

Maart 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar waar in de tekst ‘kind’ staat geschreven, wordt ook bedoeld ‘jongere’. Daar waar ‘ouder’ staat kan ook ‘verzorger’ worden gelezen. Daar waar zij 
staat kan ook hij bedoeld worden. 
  

http://www.zorgstandaardnah.nl/
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Medische zorg in het ziekenhuis   

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar >  
Behandeling  

Bij Behandeling is er sprake van verbetering vanuit 
structuur en programma onder begeleiding van 
professional met specifieke deskundigheid. Dit kan 
gericht zijn op herstel of stabilisatie van de situatie. 
(verplicht eigen risico vanaf 18 jaar) Medische zorg is 
zorgverzekeringswet. Wanneer de zorg gericht is op 
zelfredzaamheid: valt deze onder de Jeugdwet.  

www.amc.nl 
www.spaarnegasthuis.nl 
www.rkz.nl 
https://www.revalidatie.nl 
www.heliomare.nl  
www.reade.nl 
Ziekenhuis, zorginstellingen en 
vrijgevestigde praktijken.  

Zvw > Zorgverzekering 
Eigen bijdrage vanaf 18 
jaar. Wettelijk 
abonnementstarief 19 
euro per maand (vanaf 1 
januari 2020). 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ambulance & 
traumahelikopter team  

Acute fase: In deze fase vindt de eerste medische 
zorg plaats gericht op medische stabilisatie en 
preventie secundaire gevolgen. Overdracht aan 
spoed eisende hulp. 

www.amc.nl 
www.spaarnegasthuis.nl 
www.rkz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Spoedeisende hulp 
Ziekenhuis  

Spoedeisende hulp in het ziekenhuis en mogelijke 
opname op de afdeling. Voorbereiding op ontslag 
met overdracht naar huisarts, jeugdarts, 
revalidatiecentrum, polikliniek NAH K&J, onderwijs, 
dagbesteding, arbeid. 

www.amc.nl 
www.spaarnegasthuis.nl  
www.rkz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Intensive care afdeling 

Op de Intensive Care Kinderen worden kinderen 
verpleegd van 0 tot 18 jaar, die ernstig ziek zijn en 
extra zorg en permanente bewaking nodig hebben.  

www.amc.nl 
www.spaarnegasthuis.nl 
www.rkz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Academisch ziekenhuis 
Kinderafdeling  

Opname op afdeling. Voorbereiding op ontslag met 
overdracht naar huisarts, jeugdarts, 
revalidatiecentrum, onderwijs, dagbesteding, arbeid. 

www.vumc.nl Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Kinderneuroloog 

Diagnose en behandeling van hersenletsel, het 
ruggenmerg, zenuwen en/of spieren. Verwijzing via 
huisarts of specialist.  

www.amc.nl 
www.spaarnegasthuis.nl 
www.rkz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Neurochirurg  

De neurochirurg behandelt aandoeningen aan de 
hersenen. Verwijzing door huisarts of specialist. 

www.amc.nl  
www.vumc.nl/  

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Neuroverpleegkundige 

Verpleging en verzorging voor kinderen en jongeren 
met hersenletsel op de afdeling of via thuiszorg 
gericht op begeleiding thuis en advies.  

www.amc.nl  
www.vivazorggroep.nl/zorg/thuiszorg  
 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Pedagogisch 
medewerker 
kindertienerafdeling 

Educatieve voorzieningen Emma kinderziekenhuis 
biedt onderwijsondersteuning aan de leerling en 
school. School blijft verantwoordelijk voor het 
onderwijs of de begeleiding.  

www.educatievevoorzieningamsterda
m.nl/  
www.ziezon.nl  

Subsidie MOCW 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Diëtist  

De diëtist houdt het gewicht en de voeding in de 
gaten en past voedingsadviezen aan. Op de IC kan het 
gaan om sondevoeding. Hierna wordt in de 
herstelfase de voeding aangepast.  

www.bodyswitch.nl/heemskerk Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Endocrinoloog  

Arts met specialisatie in hormoonafwijkingen. 
Doorverwijzing via huisarts of specialist.  

www.spaarnegasthuis.nl 
www.amc.nl  
www.vumc.nl/ 
 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Maxima Centrum 

Prinses Máxima Centrum is een centrum voor 
kinderen die onder behandeling zijn voor kanker. 

www.prinsesmaximacentrum.nl/nl  Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Apothekersassistent 

Uitgifte, voorlichting en advies over medicijnen.  
Er geldt een ‘eigen risico’ voor medicijnen en 
bloedonderzoek voor jongere van 18 jaar en ouder.  

Informatie via huisarts of apotheek in 
de buurt 

Zvw > Zorgverzekering 

 

 

Zorg voor ouders en gezin tijdens behandeling in het ziekenhuis  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & gezin  
Ronald McDonalds huis 
VUmc & Emma 
kinderziekenhuis  

Ronald McDonald Huis ‘VUmc’ biedt een thuis aan 
ouders van kinderen die worden behandeld in het 
Amsterdam UMC - locatie VUmc. In Ronald McDonald 
Huis ‘Emma Amsterdam’ logeren ouders, broertjes en 
zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Emma 
Kinderziekenhuis AMC.  

https://www.kinderfonds.nl/huis-
vumc-amsterdam  
https://www.kinderfonds.nl/huis-
emma-amsterdam  

Kinderfonds is volledig 
afhankelijk van donateurs, 
sponsors en vrijwilligers. 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & gezin  
Ronald McDonalds  
huiskamer 

Ronald McDonald ‘Huiskamers’ zijn op of vlak bij de 
kinderafdeling gelegen. Het is een huiskamer met 
een huiselijke inrichting. In een ‘Huiskamer’ zijn 
gezinnen even weg van het ziekenhuis. 

https://www.kinderfonds.nl/wat-we-
doen/even-vergeten-dat-je-ziek-bent  

Kinderfonds is volledig 
afhankelijk van donateurs, 
sponsors en vrijwilligers. 

  

http://www.amc.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.rkz.nl/
https://www.revalidatie.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.reade.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.rkz.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.rkz.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.rkz.nl/
http://www.vumc.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.rkz.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.vumc.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.vivazorggroep.nl/zorg/thuiszorg
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
http://www.ziezon.nl/
http://www.bodyswitch.nl/heemskerk
http://www.spaarnegasthuis.nl/
http://www.amc.nl/
http://www.vumc.nl/
http://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl
https://www.kinderfonds.nl/huis-vumc-amsterdam
https://www.kinderfonds.nl/huis-vumc-amsterdam
https://www.kinderfonds.nl/huis-emma-amsterdam
https://www.kinderfonds.nl/huis-emma-amsterdam
https://www.kinderfonds.nl/wat-we-doen/even-vergeten-dat-je-ziek-bent
https://www.kinderfonds.nl/wat-we-doen/even-vergeten-dat-je-ziek-bent
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Medische zorg huisarts  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Huisarts Eerste lijn 

Signaleren, onderzoeken & behandelen.  
De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) 
is de overkoepelende organisatie van alle huisartsen 
uit Haarlem en omgeving. Huisartsenvereniging 
Midden-Kennemerland is een vereniging met 52 
huisartsenpraktijken in de regio Midden-
Kennemerland. 

www.hczk.nl/aangesloten-praktijken/  
www.hv-mk.nl/huisartsen/ 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Praktijkondersteuner 
Huisarts (POH) 

Begeleiding bij lichte klachten, informatie en advies 
en overleg met huisarts en begeleiden bij 
medicatiegebruik (GGZ en Somatiek). De POH’er kan 
verwijzen naar de huisarts of andere zorgverlener.  

www.hv-mk.nl/huisartsen/ 
www.hczk.nl/aangesloten-praktijken/ 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Apothekersassistent 

Uitgifte, voorlichting en advies over medicijnen.  
Er geldt een ‘eigen risico’ voor medicijnen en 
bloedonderzoek voor jongere van 18 jaar en ouder. 

Informatie via huisarts of apotheek in 
de buurt 

Zvw > Zorgverzekering 

 

 

Thuiszorg  
Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-5 jaar 
Verpleegkundig 
kinderdagverblijf  

‘Kleine Maatjes’ is een verpleegkundig 
kinderdagverblijf voor chronisch zieke kinderen en 
kinderen met een intensieve zorgvraag van 0 tot en 
met 5 jaar in Haarlem.  

https://www.kleine-maatjes.nl/  
www.goodwill.nl  

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Kinderthuiszorg 

Kids2care biedt voor elke medische aandoening 
mogelijkheden voor dagopvang en verblijf in de Kop 
van Noord-Holland. 

https://www.kids2care.nl/home-nl/ 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
www.ciz.nl 
 

Zvw > Zorgverzekering 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 2,5- 20 jaar (22 
jaar)  
Dagopvang meervoudig 
complexe handicaps. 
Logeren  

Dagopvang de Waggelmannetjes is een kleinschalige 
dagopvang voor ongeveer 6 ernstig meervoudig 
complex gehandicapte kinderen per dag. Er is 
specialistische en hoogwaardige zorg. 
Vervoer wordt verzorgd door de dagopvang. 
Amsterdam  

https://dewaggelmannetjes.nl/  
Centrum Indicatiestelling Zorg 
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

  

http://www.hczk.nl/aangesloten-praktijken/
http://www.hv-mk.nl/huisartsen/
http://www.hv-mk.nl/huisartsen/
http://www.hczk.nl/aangesloten-praktijken/
https://www.kleine-maatjes.nl/
http://www.goodwill.nl/
https://www.kids2care.nl/home-nl/
http://www.ciz.nl/
https://dewaggelmannetjes.nl/
http://www.ciz.nl/
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Revalidatie klinische behandeling & poliklinische behandeling  

Voor wie en door wie  Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Revalidatiecentra 

Bij klinische revalidatie is er sprake van opname in 
het revalidatiecentrum. Bij poliklinische revalidatie 
bezoek je het revalidatiecentrum voor behandeling. 

https://www.revalidatie.nl 
www.heliomare.nl  
www.reade.nl  

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Revalidatiecentrum 
jeugdrevalidatie 

Revalidatiefase. In deze fase is de zorg gericht op 
herstel van lichamelijk en cognitieve functies. Er vindt 
brede diagnostiek plaats naar de gevolgen voor het 
dagelijks functioneren. Verwijzing via huisarts of 
specialist. 

www.heliomare.nl  
www.reade.nl 
www.basaltrevalidatie.nl  

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Revalidatiearts 

Revalidatiearts is als medisch specialist 
eindverantwoordelijke voor de behandeling.  
Verwijzing via huisarts of specialist.  

www.heliomare.nl Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
NAH poli Kind Jeugd  
GZ-psycholoog 

Afnemen neuropsychologisch onderzoek naar de 
cognitieve en gedragsmatige gevolgen van het 
hersenletsel. Ondersteunende gesprekken.  
Traumabehandeling EMDR. 
Atag-k training: cognitieve training  
Verwijzing via huisarts of specialist. 

www.heliomare.nl  
www.hersenz.nl 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Psychiater  

Onderzoek en behandeling van complexe 
problematiek, gespecialiseerde ggz. 
Adviseren en voorschrijven medicatie. 

www.heliomare.nl  Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Fysiotherapeut 

De fysiotherapeut beoordeelt hoofdzakelijk de 
motoriek, kracht en conditie van het kind. Opstellen 
trainingsprogramma en behandelen. 

www.heliomare.nl 
https://www.hartvanheemskerk.nl/  
https://www.fysiobeverwijk.nl/  
 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ergotherapeut  

De ergotherapeut observeert het handelen, fijne 
motoriek, plannen en prikkelverwerking. Zij kan hulp 
bieden bij het opstellen van een schema of 
activiteitenplan. In het basispakket van de 
zorgverzekering is maximaal 10 uur per jaar 
opgenomen. 

www.heliomare.nl 
www.ergotherapiekennemerland.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Logopedist 

Diagnostiek en behandeling voor spraak -taal-, en 
stemproblemen. Aanbod communicatie technieken  
Advies hulpmiddelen. Ondersteuning bij afasie. 

www.heliomare.nl 
https://logopedieheemskerk.nl/  
https://www.logopediepraktijkzk.nl/ 
 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Diëtiste  

Voeding bespreken, aanpassen eetpatroon.  
In het basispakket van de zorgverzekering is 3 uur 
voorlichting met een medisch doel opgenomen.  

www.bodyswitch.nl/heemskerk  Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Vaktherapeut  

Vaktherapie omvat creatieve therapie, muziek-dans-
drama of psychomotorische therapie. 

www.heliomare.nl 
https://www.vaktherapie.nl/niet-
aangeboren-hersenletsel 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Casemanager 

Monitoren zorg en ondersteuning & Follow up. www.heliomare.nl  Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind & ouders  
Maatschappelijk werk 

Maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker 

kan de ouders en het gezin ondersteunen en 

adviseren en kan voorlichting geven over de aanvraag 

van hulpmiddelen of zorg. 

www.heliomare.nl Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar >  
Hersenz  

Behandeling in de chronische fase. De behandeling is 
gericht op het leren omgaan met de gevolgen van 
hersenletsel, vergroten zelfstandigheid en welzijn en 
vormgeven van eigen manier van leven. Verwijzing 
via huisarts of via wijkteam of 
hersenletselsteunpunten in uw regio. 

www.hersenz.nl  
https://www.hersenz.nl/behandeling-
hersenz/programma-jongvolwassenen 
www.heliomare.nl  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Naar verwachting zal deze 
behandeling in de 
toekomst overgaan naar 
de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). 

Jongere 18 jaar -30 jaar  
Hersenz  

Behandeling ‘Op eigen benen’ is gericht op 
persoonlijkheid en kwaliteiten na het hersenletsel.   
Het programma bestaat uit twee delen: ‘Dit ben ik 
‘en ‘Op eigen benen’. Het programma duurt 
ongeveer anderhalf jaar.  

https://www.hersenz.nl/behandeling-
hersenz/programma-jongvolwassenen  
mailto:hersenz@heliomare.nl  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Naar verwachting zal deze 
behandeling in de 
toekomst overgaan naar 
de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). 

Jongere 14 jaar – 21 jaar  
Groepstraining over 
vermoeidheid  

Training ‘Ik ben niet moe’. De groepsbehandeling 
bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur met 4 andere 
jongeren in de leeftijd van 14-21 jaar. Hierin leer je 
meer over je eigen vermoeidheid en wat bij jou helpt. 
Iedere week heeft een eigen thema met oefeningen 
die we samen doen, je mag ook thuis aan de slag. 

www.heliomare.nl Zvw > Zorgverzekering  

  

https://www.revalidatie.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.reade.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.reade.nl/
http://www.basaltrevalidatie.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.hersenz.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.fysiobeverwijk.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://logopedieheemskerk.nl/
https://www.logopediepraktijkzk.nl/
http://www.bodyswitch.nl/heemskerk
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.hersenz.nl/
https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
http://www.heliomare.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
mailto:hersenz@heliomare.nl
http://www.ciz.nl/
http://www.heliomare.nl/
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Therapie & behandeling  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders en professionals  

De zorgstandaard beschrijft wat kinderen en 
jongeren van 0 tot 26jaar met traumatisch 
hersenletsel (THL), hun ouders en andere naasten 
aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van 
het ontstaan van het hersenletsel. 
 

www.zorgstandaardnah.nl 
https://www.zorgstandaardnah.nl/Zor
gstandaard_THL_Kinderen_Jongeren 
https://www.hersenstichting.nl/zorg/
zorgstandaard-traumatisch-
hersenletsel/zorgstandaard-thl-
kinderen-jongeren  
 

Hersenstichting  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor 
Informatie en uitvoering van zorgregelingen. Regelt 
het berekenen van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar. 

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > Ouders 
en gezin  
Systeemtherapeut 

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie 
waarbij kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden 
of collega's betrokken worden bij de therapie. 

www.heliomare.nl Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Fysiotherapeut 

De fysiotherapeut beoordeelt de motoriek, kracht en 
conditie van het kind. Opstellen trainingsprogramma 
en behandelen. 

www.heliomare.nl 
https://www.fysiobeverwijk.nl/  
https://www.hartvanheemskerk.nl/ 
 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ergotherapeut 

Onderzoeken van klachten en wensen bij dagelijkse 
handelingen en verzorging. Advies ondersteuning en 
begeleiding bij bijv. het maken van een dagindeling, 
activiteitenschema. 
Verwijzing via huisarts of specialist. 

www.heliomare.nl 
www.ergotherapiekennemerland.nl 

Zvw > Zorgverzekering 

Ergotherapeuten Koffers voor ergotherapeuten waarin hulpmiddelen 
beschikbaar zijn om te ondersteunen bij 
ergotherapie.  

https://www.edwinvandersarfoundati
on.nl/nl/projecten/koffers-voor-
ergotherapeuten  

Subsidie, donaties en 
giften 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Logopedist 

Diagnostiek en behandeling voor spraak -taal-, en 
stemproblemen. Aanbod communicatie technieken 
en advies hulpmiddelen. Ondersteuning bij afasie. 

www.heliomare.nl 
https://logopedieheemskerk.nl/  
https://www.logopediepraktijkzk.nl/ 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Diëtiste  

Voeding bespreken, aanpassen eetpatroon  
In het basispakket van de zorgverzekering is 3 uur 
voorlichting met een medisch doel opgenomen. 

www.bodyswitch.nl/heemskerk  Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Audioloog 
Maatschappelijk werker 

Audiologisch centrum: Onderzoek naar de functie van 
het gehoor en advies en voorlichting over aanschaf 
gehoorapparatuur. 

https://nsdsk.nl/locaties 
Haarlem en Heemskerk De Ster 

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 0-18 jaar 
Vaktherapeut 

Vaktherapie omvat creatieve therapie, muziek-dans-
drama of psychomotorische therapie.  

https://www.vaktherapie.nl/niet-
aangeboren-hersenletsel  
 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige 

Gesprekken (geen lichamelijke behandeling) in de 
vorm van intake gesprekken, deelbehandeling en 
informatie en advies over medicijnen. 

https://www.ggz-nhn.nl/ 
https://vbz-kam.nl/  

Zvw > Zorgverzekering 

Kind 8-18 jaar  
Psycholoog 
begeleider 

Amsterdamse Training van Aandacht, concentratie en 
Geheugen (ATAG-K) cognitieve training. Training van 
20 weken met thuisoefeningen.  

www.heliomare.nl  Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
GZ-psycholoog 

Onderzoek, behandeling en advies. Afnemen 
neuropsychologisch onderzoek naar de cognitieve en 
gedragsmatige gevolgen van het hersenletsel.  
Verwijzing via huisarts of specialist. 

www.heliomare.nl  
www.hersenz.nl 
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Psychiater  

Onderzoek en behandeling van complexe 
problematiek, gespecialiseerde ggz. 
Adviseren en voorschrijven medicatie. 

www.heliomare.nl  Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar-23 jaar 
GGZ zorg en Kinder-en 
Jeugdtraumacentrum   
 

Kenter Jeugdhulp biedt ambulante hulp en 
crisisopvang en 24 uurs zorg. In de polikliniek GGZ 
wordt deeltijdbehandeling geboden. Pleegzorg en 24 
uurs behandeling en begeleiding zijn bovenregionaal 
belegd. Kinder- & Jeugdtraumacentrum (KJTC). 
Verwijzing van huisarts of een beschikking van de 
gemeente.  

https://kenterjeugdhulp.nl/  
IJmond, Zuid – Kennemerland, 
Haarlemmermeer en Bovenregionaal 
& Amstelland. 
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

Jongere 18 jaar > 
Behandeling  

Hersenz biedt behandelingen aan waarbij je leert 
omgaan met de gevolgen van hersenletsel, zoals 
motorische beperkingen, vermoeidheid, 
concentratieproblemen en psychische problemen. 

https://www.verdermethersenletsel.n
l/t/verder-met-hersenletsel  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Wmo > Gemeente 

Jongere 12-23 jaar  
Verslavingszorg 

Behandeling en begeleiding bij verslaving alcohol, 
drugs, medicijnen, gokken of gamen. Behandeling op 
maat.  

www.brijder.nl 
 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 

  

http://www.zorgstandaardnah.nl/
https://www.zorgstandaardnah.nl/Zorgstandaard_THL_Kinderen_Jongeren
https://www.zorgstandaardnah.nl/Zorgstandaard_THL_Kinderen_Jongeren
https://www.hersenstichting.nl/zorg/zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel/zorgstandaard-thl-kinderen-jongeren
https://www.hersenstichting.nl/zorg/zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel/zorgstandaard-thl-kinderen-jongeren
https://www.hersenstichting.nl/zorg/zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel/zorgstandaard-thl-kinderen-jongeren
https://www.hersenstichting.nl/zorg/zorgstandaard-traumatisch-hersenletsel/zorgstandaard-thl-kinderen-jongeren
http://www.cak.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.fysiobeverwijk.nl/
https://www.hartvanheemskerk.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/koffers-voor-ergotherapeuten
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/koffers-voor-ergotherapeuten
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/koffers-voor-ergotherapeuten
http://www.heliomare.nl/
http://www.bodyswitch.nl/heemskerk
https://nsdsk.nl/locaties
https://www.vaktherapie.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
https://www.vaktherapie.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
https://www.ggz-nhn.nl/
https://vbz-kam.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.hersenz.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.verdermethersenletsel.nl/t/verder-met-hersenletsel
https://www.verdermethersenletsel.nl/t/verder-met-hersenletsel
http://www.ciz.nl/
http://www.brijder.nl/
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Begeleiding  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Begeleiding  

Begeleiding is het inslijpen van de in de behandeling 
aangeleerde vaardigheden en gedrag door herhaald 
toepassen in de praktijk.  

Instellingen voor begeleiding worden 
hieronder genoemd. 

Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor 
Informatie en uitvoering van zorgregelingen. Regelt 
het berekenen van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar.  

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Wijkteam Jeugd  
CJG-coaches 

Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt gezinnen 
en jeugdigen met lichte en complexere opvoed- en 
opgroeiproblemen.  

https://cjgkennemerland.nl/ 
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.
nl/locaties/ 

Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-19 jaar 
GGD  

Volgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren 
tot 19 jaar. Vroegtijdig signaleren en adviseren en 
doorverwijzen.  

https://www.ggdkennemerland.nl/ Algemene voorziening 
Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Expertteam  

Expertteam Niet Aangeboren Hersenletsel geeft 
advies over passende zorg in de regio Amsterdam, 
Zaanstad-Waterland en Amstelland.  

https://www.sigra.nl/niet-
aangeboren-hersenletsel 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

Kind 0-18 jaar 
Begeleider 

Eigen weg: ondersteuningsroute voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar met NAH.  

https://hooiopjevork.nl/kinderen/  
https://www.axonleertrajecten.nl 

Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Brainstars is een educatief programma voor kinderen 
en hun verzorgers en leerkrachten.  

www.vilans.nl Jeugdwet > Gemeente 
 

Kind 0-23 jaar 
Ouders  
Begeleider  

Ondersteuning gezin bij opgroei- en opvoedvragen en 
biedt ondersteuning en behandeling.  
Diagnostiek, behandeling en gezinsondersteuning.  
Lijn 5 is gespecialiseerd in begeleiding bij kinderen en 
jongeren met een licht verstandelijke beperking. 
(intentie overname door Spirit april 2020)  

https://www.ln5.nl/  
https://www.spirit.nl/ 
www.opvoedpoli.nl   
www.legerdesheils.nl  
http://www.sig.nu 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-12 jaar 
Centrum voor Daghulp 
Specialistische zorg  

Observeren en ondersteunen van kinderen op 
sociaal-emotionele en de taal-, spraak- of motorische 
ontwikkeling te stimuleren en versterken. Advies 
over zorg en opvoeding en dagbesteding en 
schoolkeuze.  

www.parlan.nl  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
GGZ  

Specialistische diagnostiek en behandeling Kinder - 
en jeugdpsychiatrie. Verwijzing vanuit huisarts, 
specialist of wijkteam.  
Levvel ( Spirit & De Bascule: vanaf zomer van 2020)  

www.triversum.nl  
www.debascule.com  
www.spirit.nl 
www.youz.nl/  
www.kenterjeugdhulp.nl  

Jeugdwet > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Wmo consulent  
 

Keukentafelgesprek met Wmo consulent 
zorgvraagverduidelijking en indicatie voor zorg en 
begeleiding in ZIN of PGB bij maatwerk. 

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locat
ies/ 

Wmo > Gemeente 
 

Jongere 18-24 jaar  
GGZ 

Specialistische diagnostiek en behandeling  
Verwijzing vanuit huisarts of wijkteam.  
Levvel ( Spirit & De Bascule:  zomer van 2020).  

www.ggz-nhn.nl 
www.debascule.com  
www.spirit.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Wmo > Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Maatschappelijk werk  

De maatschappelijk werker kan de ouders en het 
gezin ondersteunen en adviseren en voorlichting 
geven over de aanvraag van hulpmiddelen of zorg.  

www.meewering.nl/ Socius  
https://socius-md.nl/  

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Bartiméus  

Expertisecentrum voor gespecialiseerde 
oogheelkundige, blinden en slechtzienden en 
problemen als gevolg van hersenletsel. 

https://www.bartimeus.nl/ambulant-
onderwijskundige-begeleiding-aob  

Zvw > Zorgverzekering 
Wmo > Gemeente 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Expertisecentrum Visio 

Expertisecentrum voor informatie en advies, 

onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en 

wonen voor slechtzienden of blinden.  

onderwijsharen@visio.org  
https://www.visio.org/home/ 

Zvw > Zorgverzekering 
Wmo > Gemeente 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Hoormij & Sterkerdoor  

Stichting Hoormij biedt handvatten om jezelf te laten 
horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op 
school, thuis, op de sportclub. 

https://www.stichtinghoormij.nl/ 

https://sterkerdoor.nl/  

Zvw > Zorgverzekering 
Wmo > Gemeente 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Expertisecentrum  

Expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling en 
ondersteuning bij epilepsie en slaapproblemen.  

www.sein.nl Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Ouders 
Clientondersteuning 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor 
iedereen die recht heeft op ondersteuning vanuit het 
zorgkantoor of gemeente.  

https://cjgkennemerland.nl/  
https://www.meewering.nl/ 
https://www.akj.nl/  

Gemeente  
Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 

Jongere 12-25 jaar > 
Breinstraat 

Deze app laat zien hoe de zorg eruit ziet als je 
hersenletsel hebt opgelopen. De app is gratis te  
downloaden en beschikbaar voor Android en IOS. 

www.breinstraat.nl  
 

Subsidie Hersenstichting 
Gratis download  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Gezinsbegeleider 

Psycho-educatiekoffer ‘gezinsbegeleiding NAH’. Deze 
koffer bestaat uit materialen voor 
gedragsdeskundigen, gezinsbegeleiders. 

www.vilans.nl  
www.heliomare.nl  
www.esdege-reigersdaal.nl 

Bekostiging zorgverlener  

Jongere 18 jaar > Eline 2.0 - Boek over hersenletsel na een ongeluk Eline2.0 (E-book) 
 

Bekostiging door ouders  

  

http://www.cak.nl/
https://cjgkennemerland.nl/
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
https://www.ggdkennemerland.nl/
https://www.sigra.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
https://www.sigra.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
http://www.ciz.nl/
https://hooiopjevork.nl/kinderen/
http://www.vilans.nl/
https://www.ln5.nl/
https://www.spirit.nl/
http://www.opvoedpoli.nl/
http://www.legerdesheils.nl/
http://www.sig.nu/
http://www.ciz.nl/
http://www.parlan.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.triversum.nl/
http://www.debascule.com/
http://www.youz.nl/
http://www.kenterjeugdhulp.nl/
http://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
http://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
http://www.debascule.com/
http://www.spirit.nl/
https://www.meewering.nl/
https://socius-md.nl/
https://www.bartimeus.nl/ambulant-onderwijskundige-begeleiding-aob
https://www.bartimeus.nl/ambulant-onderwijskundige-begeleiding-aob
mailto:onderwijsharen@visio.org
https://www.visio.org/home/
https://www.stichtinghoormij.nl/
https://sterkerdoor.nl/
http://www.sein.nl/
https://cjgkennemerland.nl/pagina/onafhankelijke-clientondersteuning__f329be09927b
https://www.meewering.nl/
https://www.akj.nl/
http://www.breinstraat.nl/
http://www.vilans.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.esdege-reigersdaal.nl/
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Thuis 

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor 
Informatie en uitvoering van zorgregelingen. Regelt 
het berekenen van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar. 

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-4 jaar  
Boek  

Speels brein 0-4 jaar Speelboek voor ouders van 
kinderen met kwetsbare hersenen. De spelletjes zijn 
gratis te downloaden. 

https://speelsbrein.nl/ Bekostiging door 
ouders/jongere 

Kind 0- 4 jaar 
Kind 4-7 jaar 
Integrale vroeghulp  

Onderzoek, diagnostiek, begeleiding en/of 
behandeling voor kinderen van 0-4 jaar JGZ  
Voor kinderen van 4-7 jaar CJG. 

https://jgzkennemerland.nl/  
https://integralevroeghulp.nl/cms/vie
w/57211988/zuid-kennemerland  
 

Algemene voorziening 
Gemeente 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 2,5 - 4  jaar 
VVE 

Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen met 
een (risico op een) onderwijsachterstand. 
Voorschoolse educatie zijn programma’s gericht op 
taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

https://cjgkennemerland.nl/opvoeden
/voorschoolse-
educatie__df8004a01937  

Algemene voorziening 
Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders en begeleiders 

Speel-o-theek Hartekamp groep 
Uitleen van materialen en spellen: boeken, cd’s, 
snoezelmateriaal, muziekinstrumenten, dvd’s, kunst 
van de kunstwinkel Hart Werk & Kunst. 

https://hartekampgroep.nl/ondersteu
nen/ondersteuning-bij-je-
vrijetijdsbesteding/speel-o-theken/  
Heemskerk en Heemstede  

Lidmaatschap bekostiging 
door ouders/jongere 

Kind 0-8 jaar  
Kindcentra 

De Hartekamp Groep heeft een aantal kindcentra. In 
alle centra is begeleiding en behandeling 
beschikbaar.  

https://hartekampgroep.nl/leren/ges
pecialiseerde-kindcentra/ 
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Toezicht  

Toezicht bij vrijetijdsbesteding. Zorg in nabijheid is 
nodig omdat het kind of de jongere niet zelf in staat 
is op om de momenten waarop dat nodig is hulp in te 
roepen om ernstig nadeel te voorkomen.  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgle
efplan/wet-en-regelgeving  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Dagcentrum Duinhuis 

Dagcentrum met begeleiding voor kinderen tot 18 
jaar met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking.  

https://hartekampgroep.nl/het-
duinhuis/ 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-5 jaar 
Verpleegkundig 
kinderdagverblijf  

Kleine Maatjes is een verpleegkundig 
kinderdagverblijf voor chronisch zieke kinderen en 
kinderen met een intensieve zorgvraag van 0 tot en 
met 5 jaar in Haarlem. 

https://www.kleine-maatjes.nl/  
Haarlem 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Kinderthuiszorg 

Kids2care biedt voor elke medische aandoening 
mogelijkheden voor dagopvang en verblijf in de Kop 
van Noord-Holland. 

https://www.kids2care.nl/home-nl/ 
https://www.vivazorggroep.nl/ 
Kop van Noord Holland 
www.ciz.nl 
 

Zvw > Zorgverzekering 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Palliatieve terminale 
zorg 

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een 
levensduur verkortende of levensbedreigende 
aandoening hebben. Kinderpalliatieve zorg draait om 
het zieke kind en het gezin. Naast medische of 
verpleegkundige zorg gaat het om pedagogische of 
psychosociale hulp of spirituele zorg. De 
wijkverpleegkundige indiceert de omvang van de zorg 
en beschrijft dit in een zorgplan.  

https://www.kinderpalliatief.nl/kind-
gezin  
https://www.kleine-maatjes.nl/  
https://www.niknoordholland.nl/zorg-
bij-u-in-de-buurt  

Zvw > Zorgverzekering 
Subsidie netwerk  

Jongere 18 jaar > 
Huishoudelijke hulp 

Ondersteuning bij huishoudelijke taken of overname 
van taken.  

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locat
ies/ 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Mantelzorg 

Ondersteunen kinderen, jongeren en 
ouders/verzorgers in de thuissituatie.  
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg. 

www.mezzo.nl  
www.tandemmantelzorg.nl  
www.maatjez.nl 

Mantelzorgvereniging 
Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
MEE 

MEE verzorgt cliëntondersteuning, Academie en 
Participatieprojecten. 

https://www.meewering.nl/ 
https://www.mee.nl/mee-locator   

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & familie 
Professionals 

Organisatie voor mensen met NAH gericht op 
ondersteuning, begeleiding, werktraject, mantelzorg, 
scholing. 

www.nah.nl Jeugdwet > Gemeente  
Wmo > Gemeente 

Kind 0-21 jaar 
Pleegzorg  
 

William Schrikker Pleegzorg (WSP) is een landelijk 
werkende organisatie die regionaal werkt. WSP biedt 
pleegzorg en gezinshuizen specifiek voor kinderen 
met een beperking. 

https://www.williamschrikker.nl/  Jeugdwet > Gemeente  
Wmo > Gemeente  

  

http://www.cak.nl/
https://speelsbrein.nl/
https://jgzkennemerland.nl/
https://integralevroeghulp.nl/cms/view/57211988/zuid-kennemerland
https://integralevroeghulp.nl/cms/view/57211988/zuid-kennemerland
https://cjgkennemerland.nl/opvoeden/voorschoolse-educatie__df8004a01937
https://cjgkennemerland.nl/opvoeden/voorschoolse-educatie__df8004a01937
https://cjgkennemerland.nl/opvoeden/voorschoolse-educatie__df8004a01937
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/ondersteuning-bij-je-vrijetijdsbesteding/speel-o-theken/
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/ondersteuning-bij-je-vrijetijdsbesteding/speel-o-theken/
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/ondersteuning-bij-je-vrijetijdsbesteding/speel-o-theken/
https://hartekampgroep.nl/leren/gespecialiseerde-kindcentra/
https://hartekampgroep.nl/leren/gespecialiseerde-kindcentra/
http://www.ciz.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
http://www.ciz.nl/
https://hartekampgroep.nl/het-duinhuis/
https://hartekampgroep.nl/het-duinhuis/
http://www.ciz.nl/
https://www.kleine-maatjes.nl/
https://www.kids2care.nl/home-nl/
https://www.vivazorggroep.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin
https://www.kleine-maatjes.nl/
https://www.niknoordholland.nl/zorg-bij-u-in-de-buurt
https://www.niknoordholland.nl/zorg-bij-u-in-de-buurt
http://www.mezzo.nl/
http://www.tandemmantelzorg.nl/
http://www.maatjez.nl/
https://www.meewering.nl/
https://www.mee.nl/mee-locator
https://www.williamschrikker.nl/
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Ouders & broers & zussen  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Ouders van jongeren 
vanaf 18 jaar-30 jaar 

Programma ‘Anders vasthouden’ is een programma 
voor ouders gericht op een vorm van ondersteuning 
op afstand. In dit programma krijg je handvatten om 
je kind ‘anders vast te leren houden’. Dit is een 
onderdeel van het programma ‘Op eigen benen’ voor 
jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar.  

https://www.hersenz.nl/behandeling-
hersenz/programma-jongvolwassenen  
mailto:hersenz@heliomare.nl 
www.ciz.nl 

subsidieregeling 
Extramurale behandeling 
Wlz > CIZ . Naar 
verwachting zal deze 
vorm van behandeling in 
de toekomst overgaan 
naar de 
Zorgverzekeringswet 
(Zvw). 

Oudercontactgroep Informatie voor ouders van kinderen en jongeren 
met nah & delen ervaringen.  

E oudergroepnah@hotmail.com  Heliomare & Vrijwilligers 

Broers en zussen 8-14 
jaar 

Boekje Mag ik ook ff? Speciaal voor kinderen tussen 
de 8 en 14 jaar die te maken hebben met een broer 
of zus met niet-aangeboren hersenletsel.  

https://www.hersenstichting.nl/webw
inkel/producten/mag-ik-ook-ff  
Martine Kapitein en Rita van der 
Horst, Hanneke van der Werf 

Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Wijkteam medewerkers 
Jeugdteam 

Ondersteuning en begeleiding bij opvoeding en 
verwijzing naar huisarts jeugdarts. Afstemmen 
begeleiding op school tijdens onderwijstijd. 

https://www.sociaalwijkteamhaarlem.
nl/locaties/ 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Ouders  

Ouder-kinddag is een speciale dag voor gezinnen met 
een kind met hersenletsel en hun broers en zussen 
en ouders.  

www.Edwinvandersarfoundation.nl Foundation  

Jongere 18 jaar > 
Ouders & familie 
Professionals 

Breinlijn is een gratis loket waar je terecht kunt met 
vragen over hersenletsel. Hulp inschakelen kan via 
een online invulformulier óf telefonisch. 

www.breinlijn.nl Stichting Revant 
revalidatie  

Kind 0-18 jaar 
Ouders & professionals  

Boek “Ik houd nog steeds van appeltaart” (Suzanne 
de Roos & Diana Moonen - de Zwaan, 2015). Boek 
over de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel 
bij kinderen en jongeren. Een handboek voor ouders, 
hulpverleners en onderwijsprofessionals. 

https://www.uitgeverijpica.nl/ 
www.bol.com  

bekostiging door 
ouders/jongere 

 

 

 

Wonen & logeren & vakantieopvang  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor. Informatie en 
uitvoering van zorgregelingen. Regelt het 
berekenen van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar.  

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per maand 
(vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Logeren  

Logeerplekken voor kinderen ingedeeld naar de 
behoefte aan begeleiding, verzorging en verpleging. 

https://hartekampgroep.nl/het-
duinhuis/ 
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 3-18 jaar 
Logeren  

Logeren voor kinderen met een lichamelijk en/of 
verstandelijke beperking. 

https://www.odion.nl/locaties/het-
logeerhuis/  
 

Jeugdwet > Gemeente 
 

Jongere 18 jaar > 
Begeleid wonen 

Begeleid wonen, wonen met medische zorg en 
zelfstandig wonen met hulp. Hulp bij het 
huishouden of bij het contact maken met mensen in 
de buurt.  

https://hartekampgroep.nl/wonen/ 
https://www.onstweedethuis.nl/kinder
en/wonen/ 
www.ciz.nl 
 

 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar> 
Wonen  

Wonen met ondersteuning.  https://hartekampgroep.nl/wonen/zelf
standig-wonen-met-hulp/ 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Jongere 18 jaar > 
Wonen & Logeren  

De SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen 
met een beperking en/of autismeverwante stoornis 
in Midden- en Zuid-Kennemerland.  

www.sig.nu 
https://www.sig.nu/wonen-en-
logeren/kinderen-jongeren/  
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Wonen & Logeren 
 

De woonvoorzieningen van SEIN zijn speciaal 
ingericht op mensen met epilepsie. Voor kinderen 
heeft SEIN een ondersteuningsaanbod in groepen 
van zes. Jongeren kunnen kiezen voor groepswonen 
of een aanleunappartement, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de cliënt. 

www.sein.nl  
https://www.sein.nl/woonzorg/woonvo
rmen/  
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Wonen & Logeren 

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met 
NAH. Rafaëlhuis (Breidablick) Het accent ligt op het 
wonen, het werken en het culturele leven. 

www.raphaelstichting.nl/  
https://www.raphaelstichting.nl/zorgaa
nbod/wonen/nah/ 
Middenbeemster 
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Vakantieopvang 

Vakantie opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-
18 jaar in Hoofddorp en Haarlem. 

www.onstweedethuis.nl/kinderen/vaka
ntieopvang/  
www.ciz.nl 
 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

  

https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
https://www.hersenz.nl/behandeling-hersenz/programma-jongvolwassenen
mailto:hersenz@heliomare.nl
http://www.ciz.nl/
mailto:oudergroepnah@hotmail.com
https://www.hersenstichting.nl/webwinkel/producten/mag-ik-ook-ff
https://www.hersenstichting.nl/webwinkel/producten/mag-ik-ook-ff
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/
https://www.uitgeverijpica.nl/
http://www.bol.com/
http://www.cak.nl/
https://hartekampgroep.nl/het-duinhuis/
https://hartekampgroep.nl/het-duinhuis/
http://www.ciz.nl/
https://www.odion.nl/locaties/het-logeerhuis/
https://www.odion.nl/locaties/het-logeerhuis/
https://hartekampgroep.nl/wonen/
https://www.onstweedethuis.nl/kinderen/wonen/
https://www.onstweedethuis.nl/kinderen/wonen/
http://www.ciz.nl/
https://www.sig.nu/wonen-en-logeren/kinderen-jongeren/
https://www.sig.nu/wonen-en-logeren/kinderen-jongeren/
http://www.ciz.nl/
http://www.sein.nl/
https://www.sein.nl/woonzorg/woonvormen/
https://www.sein.nl/woonzorg/woonvormen/
http://www.ciz.nl/
http://www.raphaelstichting.nl/
https://www.raphaelstichting.nl/zorgaanbod/wonen/nah/
https://www.raphaelstichting.nl/zorgaanbod/wonen/nah/
http://www.ciz.nl/
http://www.onstweedethuis.nl/kinderen/vakantieopvang/
http://www.onstweedethuis.nl/kinderen/vakantieopvang/
http://www.ciz.nl/
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Onderwijs  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Leerlingen en ouders 
van kinderen vanaf 4 
jaar tot 13 jaar 
Team basisonderwijs  

Onderwijs Leerplicht van 5 jaar tot 16 jaar 
Geven van onderwijs aan leerlingen vanaf vier jaar en 
het leggen van de grondslag voor aansluitend 
vervolgonderwijs. 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/  

WPO  
MINOCW Leerplicht  
SWV PO 

Kind 4-13 jaar 
Professionals 
Basisonderwijs  

Arrangement op school. Het arrangement kan 
worden aangevraagd via het zorgteam op school. 
Informatie hierover kunt u vragen aan de intern 
begeleider/zorgcoördinator op school.  
Uitzondering vrijstelling leerplicht. 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/ 
www.heliomare.nl 
https://deparelhaarlem.nl/  
http://www.dewaterlelie.net/ 
www.ciz.nl 
 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Zvw > Zorgverzekering  
Jeugdwet > Gemeente 

Leerkrachten  
Basisonderwijs &  
Voortgezet onderwijs  

Brochure over kinderen en jongeren met NAH op 
school.  

https://www.kennispleingehandicapte
nsector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/NAH
/Vilans_NAH_op_school_brochure.pdf 
 

WPO 
SWV PO 

Kind 4-13 jaar 
Speciaal basisonderwijs 

Speciaal Basisonderwijs. Onderwijs voor kinderen 
met extra ondersteuningsbehoeften. Hiervoor is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Informatie hierover 
kunt u vragen aan de intern 
begeleider/zorgcoördinator op school.  
Individueel zorgplan/begeleidingsplan als hulpmiddel 
om doelen te realiseren. 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/ 

WPO  

Kind 4-13 jaar 
Speciaal Onderwijs 

Speciaal onderwijs voor kinderen die zijn aangewezen 
op een orthopedagogische benadering in combinatie 
met revalidatie en zorg. 
Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 
Informatie hierover kunt u vragen aan de intern 
begeleider/zorgcoördinator op school.  

https://deparelhaarlem.nl/  
https://www.passendonderwijs-zk.nl/  

WPO 
SWV PO 

Kind 4-13 jaar 
Speciaal Onderwijs  

Mytylschool: De ruimte Bergen  
Mytylschool De Trappenberg Huizen 
Wijk-kinderverpleegkundige indiceert. 
Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 
Informatie hierover kunt u vragen aan de intern 
begeleider/zorgcoördinator op school.  

www.heliomare.nl  
http://www.mytylschool-
detrappenberg.nl/ 

Zvw > Zorgverzekering  

Kind 4-13 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Onderwijs  
Zorgorganisatie  

Behandeling op school. Toezicht en zorg in nabijheid 
is nodig omdat het kind of de jongere niet zelf in 
staat is op om de momenten waarop dat nodig is 
hulp in te roepen om ernstig nadeel te voorkomen. 
Zorgplanbespreking met afspraken over zorg op 
school. Dit wordt vastgelegd in het 
Ontwikkelingsperspectief (OPP).  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgle
efplan/wet-en-regelgeving  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

Kind 4-13 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Verpleging op school 

Verpleging & Verzorging op school. Begeleiding bij 
somatische problematiek waarbij 1 of meer 
specifieke verpleegkundige handelingen nodig zijn en 
waarbij voortdurend zorg in nabijheid nodig is. 
Begeleiding houdt direct verband met de lichamelijke 
beperking. Het gaat hier om medische problematiek. 
Zorgplanbespreking met afspraken over zorg op 
school. Dit wordt vastgelegd in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP).  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgle
efplan/wet-en-regelgeving 
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor  
Zvw > Zorgverzekering 

Kind 4-13 jaar 
Onderwijs & zorg  

Keukentafelgesprek met jeugdconsulent waarin de 
zorgvraag wordt verduidelijkt en wordt gekeken of er 
maatwerk noodzakelijk is. Begeleiding op school: is 
per gemeente afhankelijk. 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/  
https://www.swvvomk.nl/ 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
WPO > SWV PO - VO  
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 4-13 jaar 
Leerkrachten en ouders 
van Kinderen met NAH 
& professionals  

Het NAH boekje voor onderwijs geschreven door  
Carla Hendriks, Martine Kapitein, René Steinmann. 
Het boekje geeft de leerkracht én ouders 
achtergrondinformatie en advies. 

https://www.heliomare.nl/media/217
5/het-nah-boekje-voor-onderwijs-
webversie-aangepast.pdf 

WPO > SWV PO - VO 

Kind 4-13 jaar 
Intern begeleider 
Zorgcoordinator 

Coördineren van de zorg in het onderwijs, 
gesprekken met ouders, leerkrachten en leerling. Bij 
verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs of andere onderwijsvoorziening is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Informatie hierover 
kunt u vragen aan de intern 
begeleider/zorgcoördinator op school. 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/  
https://www.swvvomk.nl/ 

WPO > SWV PO - VO 

  

https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://deparelhaarlem.nl/
http://www.dewaterlelie.net/
http://www.ciz.nl/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/NAH/Vilans_NAH_op_school_brochure.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/NAH/Vilans_NAH_op_school_brochure.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/NAH/Vilans_NAH_op_school_brochure.pdf
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://deparelhaarlem.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.mytylschool-detrappenberg.nl/
http://www.mytylschool-detrappenberg.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
http://www.ciz.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgleefplan/wet-en-regelgeving
http://www.ciz.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://www.swvvomk.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://www.swvvomk.nl/
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Onderwijs  

  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 4-13 jaar 
Orthopedagoog  
Onderwijs  

Afnemen IQ onderzoek. Onderzoek en advies met 
handelingssuggesties voor leerkrachten, 
onderwijsondersteuners. Inzet op aanvraag via 
zorgteam, ondersteuningsteam.  

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/  
https://www.swvvomk.nl/ 

WPO > SWV PO - VO 

Leerkracht & docent  
Ouders  

Toestemmingsformulier medicatieverstrekking op 
school: ondertekend door ouders en school. 

 WPO > SWV PO - VO 

Kind 6-20 jaar 
Observatiegroep 
Heliomare NAH 

Observatiegroep voor kinderen en jongeren van 6 tot 
20 jaar met niet-aangeboren hersenletsel. 
Intensief maatwerk: een programma onderwijs- en 
revalidatie.  

www.heliomare.nl 
 

WPO > SWV PO - VO WVO 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ambulante begeleiding 
cluster 2 

Begeleiding en onderwijs voor leerlingen die doof of 
slechthorend zijn. Ondersteuning voor leerlingen die 
veel moeite hebben met communiceren.  

www.kentalis.nl/ 
auris.nl/ 
www.viertaal.nl/ 
www.simea.nl/ 
 

WPO > SWV PO - VO 

Jongere 12 jaar > 
Voortgezet onderwijs 
Professionals voortgezet 
onderwijs 

Geven van onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar en 
het leggen van de grondslag voor beroeps- onderwijs 
Toeleiding naar arbeid of dagbesteding. 
Ondersteuning op maat.  

https://www.passendonderwijs-zk.nl/  
https://passendonderwijsijmond.nl/  
https://www.swvvomk.nl/ 

SWV VO  
MINOC  
Jeugdwet > Gemeente 

Jongere 12 jaar > 
Voortgezet Speciaal 
Onderwijs  

Geven van onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar en 
het leggen van de grondslag voor beroeps-onderwijs 
Toeleiding naar vervolgopleiding, arbeid of 
dagbesteding. 

www.heliomare.nl  
 

WPO > SWV PO - VO 

Jongere 16 jaar > 
Professionals 
Middelbaar 
beroepsonderwijs 

Geven van onderwijs gericht op beroepsvaardig- 
heden. Bij onevenredige belasting voor de school kan 
een leerling worden afgewezen. In de wet wordt niet 
uitgelegd wat onevenredig is.  
Bij extra ondersteuning wordt dit vastgelegd in een 
onderwijsovereenkomst. 

Heliomare REA College 
www.heliomare.nl  

WEB  
DUO  

Jongere 18 jaar > 
Professonials Hoger 
Beroepsonderwijs en 
Universiteit 

Geven van onderwijs gericht op beroepsvaardig- 
heden en voorbereidend op wetenschappelijk 
onderzoek. Opleidingen hebben de plicht goed 
toegankelijk te zijn voor studenten met een 
beperking. Overleg tussen school en zorg. 

Studentendecaan  
studentenpsycholoog  
HBO en Universiteit 

DUO  

Jongere 17 jaar>  ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, 
hogescholen en het mbo gericht op studenten met 
een extra ondersteuningsvraag.  

https://www.ecio.nl/ 
https://www.ecio.nl/ik-studeer-ga-
studeren/  

 

Kind 4-18 jaar 
Pedagogisch 
medewerker  

Educatieve voorzieningen Emma kinderziekenhuis  
Onderwijs in het ziekenhuis/ revalidatie.  
Overdracht naar onderwijs. 

http://www.educatievevoorzieningam
sterdam.nl/  
 

Subsidie Minocw 

Kind 4-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Consulenten Onderwijs 
ondersteuning  

Ziezon Ondersteuning onderwijs aan langdurige- 
en/of chronisch zieke leerlingen. Op de website van 
Ziezon vindt u meer informatie over alles wat te 
maken heeft met ziek zijn en onderwijs. 

www.ziezon.nl 
 

Subsidie Minocw 

Kind 4-13 jaar 
Verpleegkundigen 

Kinderverpleegkundige stelt samen met ouders en 
leerling en kinderarts een zorgplan op: hierin worden 
afspraken over zorg op school vastgelegd.  

 Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Ergotherapeut 

Bespreken en onderzoeken van klachten en wensen 
bij dagelijkse handelingen en/of verzorging. Advies 
ondersteuning en begeleiding. Inzet ergotherapie 
onder schooltijd in overleg met ouders en school. 

www.heliomare.nl 
https://www.ergotherapiekennemerla
nd.nl/ 
 

Zvw > Zorgverzekering 
 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Logopedist 

Diagnostiek en behandeling voor spraak  taal-, en 
stemproblemen. Aanbod communicatie technieken  
Advies hulpmiddelen. Ondersteuning bij afasie Inzet 
logopedie onder schooltijd in overleg met ouders en 
school. 

www.heliomare.nl Zvw > Zorgverzekering 
 

Kind 0-18 jaar 
Fysiotherapeut 

Begeleiden en beïnvloeden van het bewegend 
functioneren. Diagnoses stellen en behandelen.  
Inzet fysiotherapie onder schooltijd in overleg met 
ouders en school. 

https://www.fysiobeverwijk.nl/  
https://www.pmckids.nl/  

Zvw > Zorgverzekering 
 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ambulante begeleider  

Heliomare Onderwijs ambulante begeleiding 
ondersteunt docenten van het regulier primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo-opleidingen 
bij het aanpassen van onderwijs. 

www.heliomare.nl  WPO  
SWV PO 
SWV VO 

https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://www.swvvomk.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.kentalis.nl/
https://auris.nl/
http://www.viertaal.nl/
http://www.simea.nl/
https://www.passendonderwijs-zk.nl/
https://passendonderwijsijmond.nl/
https://www.swvvomk.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.ecio.nl/
https://www.ecio.nl/ik-studeer-ga-studeren/
https://www.ecio.nl/ik-studeer-ga-studeren/
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/
http://www.ziezon.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.ergotherapiekennemerland.nl/
https://www.ergotherapiekennemerland.nl/
http://www.heliomare.nl/
https://www.fysiobeverwijk.nl/
https://www.pmckids.nl/
http://www.heliomare.nl/
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Onderwijs  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Schoolmaatschappelijk 
werk 

Schoolmaatschappelijk werk is de schakel als het gaat 
om passend onderwijs, coördinatie en afstemming 
van hulpverlening in en rondom school. Begeleiding 
4-6 keer. 

https://schoolmaatschappelijkwerk.co
m/ 

WPO 
Jeugdwet > Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Onderwijs en school 
begeleidingsdienst 

Onderwijsadvies en ondersteuning en 
dyslexiecentrum van Noord-Holland. Expertise en 
advies op het gebied van onderwijs, ontwikkeling & 
ondersteuning. 

https://onderwijszorgnederland.nl/led
en/obd-noordwest/ 

WPO 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-23 jaar 
Lecso 

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs 
vertegenwoordigt PO-Raad, de VO-raad. 

www.lecso.nl/ WPO 
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Leerplichtambtenaar 
RMC Consulent 

Toezicht houden op de naleving van de 
Leerplichtwet. Gedeeltelijke of gehele vrijstelling. 
Maatwerk. 

http://www.leerplein-mzk.nl/ 
http://www.haarlemmermeergemeen
te.nl/taak/leerplicht-en-rmc 

Gemeente  

Kind 0-18 jaar 
Thuiszitter 
Onderwijs  
Gemeente  

Dagbesteding in zorgprofiel voor kinderen onder de 
18 jaar of in de Wlz. Zorgboerderij in combinatie met 
onderwijs. Thuiszitterspact.  

https://www.passendonderwijs.nl/in-
en-om-de-school/thuiszitten-
voorkomen/meer-over-thuiszitters/  
www.ciz.nl 

Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
WPO  
Jeugdwet > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Onderwijsconsulenten 

Onafhankelijk advies over de mogelijkheden voor 
plaatsing van een leerling. Bemiddelen in 
conflictsituaties voor ouders en school.  

https://onderwijsconsulenten.nl/  
 

Stichting Ondersteuning 
Scholen en Ouders (SOSO) 
MINOCW 

Kind 0-18 jaar 
Stichting leergeld  

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een 
inkomen op bijstandsniveau opgroeien.  

https://www.leergeld.nl/haarlemzand
voort/  
 

Gemeente  
 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Klassecontact  

KlasseContact zorgt via een mobiele of vaste 
verbinding dat zieke kinderen met school en 
klasgenoten worden verbonden.  

www.klassecontact.nl  
 

KPN Mooiste contact 
Fonds  

 

 

Dagbesteding 

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor 
Informatie en uitvoering van zorgregelingen. Regelt 
het berekenen van de eigen bijdrage.  

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Specialistische 
begeleiding 

Specialistische begeleiding op zaterdag bij De 
Boomgaard in Purmerend en Dynamica in Koog aan 
de Zaan.  

https://www.odion.nl/aanbod/kinder
en/specialistische-begeleiding-op-
zaterdag/  
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Begeleiding  

Kinderdagcentrum De Wollewei biedt zorg en 
begeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar met 
een (mogelijke) achterstand in hun ontwikkeling   

https://www.onstweedethuis.nl/zorgl
ocatie/kdc-de-wollewei/  
E wollewei@onstweedethuis.nl 

Jeugdwet > Gemeente  

Kind 16 jaar >  
Dagbesteding 

Dagbesteding en specialistische begeleiding op 
zaterdag vanaf 16 jaar. De Zonnehoek in Krommenie.  

https://www.odion.nl  
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Dagbesteding 
Wonen en werk  

Rozemarijn biedt dagbesteding en woon- en 
werkgelegenheid voor kinderen en volwassenen met 
verstandelijke of meervoudige beperkingen en/of 
psychiatrische kwetsbaarheid. 

www.raphaelstichting.nl/  
https://www.raphaelstichting.nl/roze
marijn/ Haarlem en Heemstede 
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Dagbesteding 

Dagbesteding gericht op de samenleving of bij een 
bestaand bedrijf. Jobcoaching.  

https://hartekampgroep.nl/leren/loop
baancentrum/  
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Dagbesteding onder begeleiding werken op de 
zorgmanege, beweging of restauratieve dienst. 
Cruquiushoeve. 

www.sein.nl  
www.ciz.nl 

Zvw > Zorgverzekering 
Jeugdwet > Gemeente 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 4-18 jaar  
Buitenschoolse opvang  

Speciale buitenschoolse opvang SBSO Van 
Voorthuijsenschool is er voor kinderen van vier tot 
achttien jaar  

https://www.onstweedethuis.nl/zorgl
ocatie/sbso-van-voorthuijsenschool/  

Jeugdwet > Gemeente 

 

 

Vrije tijd  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Het Cursuscentrum van de Hartekampgroep geeft 
cursussen en workshops. Een cursus duurt meestal 
6 of 8 weken.  

https://hartekampgroep.nl/leren/cursu
scentrum/ 
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente  
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Jongere >18 jaar  Gespreksgroepen Jongere café. https://www.welschapwelzijn.nl/nah 
 

Wmo > Gemeente 

Jongere 18-35 jaar  Lotgenotengroep Jong en NAH: Twee 
ervaringsdeskundigen hebben deze groep 
opgericht. 

https://www.meeaz.nl  Wmo > Gemeente  

  

http://www.lecso.nl/
http://www.leerplein-mzk.nl/
http://www.haarlemmermeergemeente.nl/taak/leerplicht-en-rmc
http://www.haarlemmermeergemeente.nl/taak/leerplicht-en-rmc
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/thuiszitten-voorkomen/meer-over-thuiszitters/
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/thuiszitten-voorkomen/meer-over-thuiszitters/
https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/thuiszitten-voorkomen/meer-over-thuiszitters/
http://www.ciz.nl/
https://onderwijsconsulenten.nl/
https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/
https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/
http://www.klassecontact.nl/
http://www.cak.nl/
https://www.odion.nl/aanbod/kinderen/specialistische-begeleiding-op-zaterdag/
https://www.odion.nl/aanbod/kinderen/specialistische-begeleiding-op-zaterdag/
https://www.odion.nl/aanbod/kinderen/specialistische-begeleiding-op-zaterdag/
http://www.ciz.nl/
https://www.onstweedethuis.nl/zorglocatie/kdc-de-wollewei/
https://www.onstweedethuis.nl/zorglocatie/kdc-de-wollewei/
https://www.odion.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.raphaelstichting.nl/rozemarijn/
https://www.raphaelstichting.nl/rozemarijn/
http://www.ciz.nl/
https://hartekampgroep.nl/leren/loopbaancentrum/
https://hartekampgroep.nl/leren/loopbaancentrum/
http://www.ciz.nl/
http://www.sein.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.onstweedethuis.nl/zorglocatie/sbso-van-voorthuijsenschool/
https://www.onstweedethuis.nl/zorglocatie/sbso-van-voorthuijsenschool/
https://hartekampgroep.nl/leren/cursuscentrum/
https://hartekampgroep.nl/leren/cursuscentrum/
http://www.ciz.nl/
https://www.welschapwelzijn.nl/nah
https://www.meeaz.nl/
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Werken  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Jongere 15 jaar > 
Arbeid 

Arbeid en re-integratie & arbeidstoeleiding. Advies bij 
de aanpassing arbeidsplaats, Arbeidsdeskundig 
onderzoek en beroepskeuze onderzoek. 

www.heliomare.nl  
www.uwv.nl  

Zvw > Zorgverzekering 
UWV 

Jongere 18 jaar > 
Arbeid naar vermogen 

Arbeid naar vermogen. Jongeren met een ziekte of 
handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen 
hebben, hebben mogelijk recht op Wajong.  

www.uwv.nl  Participatiewet UWV  

Jongere 18 jaar > 
Arbeid 
jonggehandicapten 

Jonggehandicapten die wel kunnen werken krijgen 
hulp bij het vinden van geschikt werk & een 
bijstandsuitkering onder voorwaarden. 

https://www.sociaalwerknederland.nl
/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw  

Participatiewet Gemeente  

Jongere 18 -30 jaar  
De Class  
 

De Class heeft tot doel jongeren met hersenletsel te 
helpen een baan te vinden. Jaarlijks wordt een groep 
samengesteld van 20 jongeren (tussen de 18 en 30 
jaar) met NAH die dit coaching traject kunnen gaan 
volgen. 

https://www.edwinvandersarfoundati
on.nl/nl/projecten/de-class 

Foundation  

Jongere 18 jaar > 
Re-integratie  

Website middels ‘Vraag & Antwoord’ informatie over 
hersenletsel, re-integratie, job coaching, rechten en 
plichten en informatie.  

www.werkenmethersenletsel.nl Hersenstichting  
Boogh Arbeidsre-
integratie  

 

 

Seksualiteit & relaties  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor. Informatie en 
uitvoering van zorgregelingen. Regelt het berekenen 
van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar. 

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Hersenz  

De oorzaken voor problemen met seksualiteit bij 
jongeren met hersenletsel zijn divers en complex. 
Hersenz heeft een apart partnerprogramma. Ook met 
de behandelaar die thuis komt kunnen naasten over 
onderwerpen als seksualiteit en intimiteit praten. 

https://www.hersenz.nl/sites/all/files
/pdf/hersenz_special_seksualiteit.pdf 
www.heliomare.nl  

Zvw > Zorgverzekering 
Wmo > Gemeente 

Jongere 0- 30 jaar 
Rutgers 

Rutgers geeft informatie aan jongeren, ouders over 
seksuele vorming, verbeterde toegang tot 
anticonceptie en veilige abortus en de preventie van 
seksueel geweld in de leeftijd tot 30 jaar. Voor 
professionals zijn er materialen en richtlijnen en 
trainingen beschikbaar. 

https://www.rutgers.nl/ MINOCW subsidies  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Team van betrokken professionals, mensen met 
hersenletsel die werken op vrijwillige basis aan 
informatievoorziening en projecten.  

https://www.hersenletsel-
uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-voor-
familie-partner-kinderen  
 

Subsidies en op basis van 
vrijwilligers  

 

 

Vervoer & Verkeer  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 4-18 jaar 
Jongere 18 > 
Leerlingenvervoer 

Verzorgen van vervoer naar onderwijs voor de 
leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen boven de 18 jaar op 
ROC, MBO of HBO kunnen een beroep doen op het 
UWV voor vervoer. 

www.iederin.nl  
https://iederin.nl/themas/onderwijs-
en-jeugd/leerlingenvervoer/ 

Gemeente < 18 jaar 
UWV > 18 jaar  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Vervoer  

Vervoer naar dagbesteding kan geïndiceerd worden 
als het kind/jongere niet in staat is zelfstandig te 
reizen.  

www.ciz.nl Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente  
Wlz > CIZ > Zorgkantoor  

Kind 6-8 jaar 
Leerkrachten  
Informatie voor ouders 

Verkeerseducatie ‘Streetwise’ voor de groepen 3 en 4 
van de basisschool een fietshelm aangeboden. 

https://www.edwinvandersarfoundati
on.nl/nl/projecten/veilig-fietsen-naar-
school  

ANWB & Edwin van der 
Sar foundation  

Jongere 17 jaar > 
Rijbewijs  

Bij het behalen van het rijbewijs, of autorijden na 
hersenletsel kan dit worden besproken met de 
revalidatiearts. Dit i.v.m. een keuring.  

www.cbr.nl CBR 

Jongere 18 jaar > Parkeerkaart gehandicapten: beoordeling door een 
keuringsarts.  

Gemeente  Gemeente 

Jongere 12 jaar > 
MEE 

Mee op weg is een project waarbij jongeren worden 
gestimuleerd en ondersteund om zo zelfstandig 
mogelijk te reizen.  

https://www.meewering.nl/ik-ben-
netwerkpartner/projecten/mee-op-
weg/ 

Gemeente  

Kind 6-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
 

Een duofiets is een aangepaste fiets waarop de 
jongere en begeleider samen kunnen fietsen. 
Instellingen krijgen een donatie van de Foundation 
waarmee zij de duofiets zelf kunnen aanschaffen. 

www.edwinvandersarfoundation.nl/nl
/projecten/duo-fietsen 

Edwin van der Sar 
foundation 

  

http://www.heliomare.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.uwv.nl/
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/de-class
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/de-class
http://www.werkenmethersenletsel.nl/
http://www.cak.nl/
https://www.hersenz.nl/sites/all/files/pdf/hersenz_special_seksualiteit.pdf
https://www.hersenz.nl/sites/all/files/pdf/hersenz_special_seksualiteit.pdf
http://www.heliomare.nl/
https://www.rutgers.nl/
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-voor-familie-partner-kinderen
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-voor-familie-partner-kinderen
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-voor-familie-partner-kinderen
http://www.iederin.nl/
https://iederin.nl/themas/onderwijs-en-jeugd/leerlingenvervoer/
https://iederin.nl/themas/onderwijs-en-jeugd/leerlingenvervoer/
http://www.ciz.nl/
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/veilig-fietsen-naar-school
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/veilig-fietsen-naar-school
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/veilig-fietsen-naar-school
http://www.cbr.nl/


 
14 
 

 

 

 

 

Bewegen en sport  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor. Informatie en 
uitvoering van zorgregelingen. Regelt het berekenen 
van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar.  

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Bewegen en sport 

Begeleiding bij sport en beweging (verzorging, 
douchen, aankleden). 

www.heliomare.nl  
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente ZVW 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Lidmaatschap  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Fitness  

Meet me @ the Gym stelt fitnessorganisaties in staat 
om de kennis en vaardigheden aan te leren om de 
doelgroep veilig en effectief te begeleiden. Dit doen 
zij in een cursus tot Bewegingsdeskundige NAH.  

Dorssports Heiloo  
Play-Fit Landsmeer 
https://www.edwinvandersarfoundati
on.nl/nl/projecten/meet-me-at-the-
gym 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente ZVW 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Lidmaatschap 

Kind 6-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zwemmen  

Locaties van zwembaden waar speciale tijden 
beschikbaar zijn om sportief bezig te zijn. 

https://www.edwinvandersarfoundati
on.nl/nl/projecten/zwemmen 
www.ciz.nl 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente ZVW 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Lidmaatschap 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Uniek Sporten  

Bij Uniek Sporten wordt er gewerkt vanuit regionale 
samenwerkingsverbanden die het sport aanbod voor 
mensen met een beperking bevorderen. 

www.unieksporten.nl  Jeugdfonds Sport& 
Cultuur 
Stichting leergeld 
Gemeente  

Kind 6-18 jaar 
Fitkids  

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor 
kinderen met een chronische ziekte, beperking of 
langdurige aandoening. Verwijzing door een huisarts, 
kinderarts of specialist. 

https://www.fitkids.nl/ 
https://www.fitkids.nl/5/over_fitkids.
html#waar_zit_fitkids 
www.ciz.nl 
 

Jeugdwet > Gemeente 
Wmo > Gemeente ZVW 
Wlz > CIZ > Zorgkantoor 
Lidmaatschap 

Jongere 18 jaar > Ouders 
en professionals 

Publiekslezingen en aanvragen webinars over de 
invloed van bewegen op het brein.  

www.hetfittebrein.nl  Gratis of bekostiging door 
ouders/jongeren. 

Kind 3- 18 jaar 
Jongere 18 jaar>  
Racerunner driewiel- 
Loopfiets  

Een RaceRunner is een soort driewielloopfiets 
waarmee kinderen met een motorische beperking 
tóch kunnen lopen of zelfs rennen. Het VUmc geeft 
informatie en trainingen, het Gehandicapte Kind 
helpt met de fondsenwerving, in samenwerking met 
het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation.  

https://www.nsgk.nl/wat-wij-
doen/projecten/racerunning 
aanvraag@nsgk.nl. 

Het Foppe Fonds, de Dirk 
Kuyt Foundation en Het 
Gehandicapte Kind 
dragen max.€ 5.000 bij, 
onder voorwaarde dat je 
zelf € 2.500 bijdraagt.  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Sport app  

App signalering hoofdletsel bij sporten 
In de Hoofdletsel Sport app staan lijstjes en testjes 
om hoofdletsel te herkennen. De app geeft advies 
hoe te handelen in verschillende situaties. 

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.consumentenveiligheid.
hoofdletsel&hl=en_US 
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.consumentenveiligheid.
hoofdletsel&hl=en_US  

VeiligheidNL 
Hersenstichting, 
NOC*NSF, KNVB, KNHB, 
Sportzorg.nl, Het 
Nederlandse Rode Kruis 
en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 

 

 

Hulpmiddelen  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Hulpmiddelenwijzer: onafhankelijke informatie over 
hulpmiddelen speciaal voor kinderen.  

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hul
pmiddelen/voor-wie/kinderen 

WMO > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Aanpassingen woning  

Aanpassingen in de woning, auto-aanpassingen. Gemeente  Jeugdwet > Gemeente 
WMO > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Hulpmiddelen  

Hulpmiddelen: rolstoel, bestek, oefengidsen, 
communicatie, spelbediening, omgevingsbediening, 
spel en therapiemiddelen. 

www.heliomare.nl  Jeugdwet > Gemeente 
WMO > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Hulpmiddelen  

Vergoeding voor een computer die nodig is voor werk 
in de klas of een bijzondere computer bij een 
motorische beperking. Aanpassingen aan een stoel of 
bureau. Hulpmiddelen voor schrijven en lezen, zoals 
een brailleleesregel, hulp van een doventolk.  

www.uwv.nl  UWV 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

Gespreksboek  

Het Gespreksboek is een aanwijsboek met woorden 
en tekeningen. Overleg met een logopedist. De 
logopedist kan helpen bepalen of het gespreksboek 
geschikt is voor u. 

www.hersenletsel.nl 
webshop (bij uitzonderingen mogelijk 
binnen aanvullende verzekering) 

Bekostiging door 
ouders/jongere 
Zvw > Zorgverzekering 

Jongere 18 jaar > Kookboek speciaal voor mensen met afasie. De 
recepten zijn opgebouwd uit kleine stappen. Ze zijn 
genummerd, uitgewerkt met foto's en korte tekst. 

www.hersenletsel.nl 
webshop 
 

Bekostiging door 
ouders/jongere 

  

http://www.cak.nl/
http://www.heliomare.nl/
http://www.ciz.nl/
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/meet-me-at-the-gym
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/meet-me-at-the-gym
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/meet-me-at-the-gym
http://www.ciz.nl/
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/zwemmen
https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/projecten/zwemmen
http://www.ciz.nl/
http://www.unieksporten.nl/
https://www.fitkids.nl/
https://www.fitkids.nl/5/over_fitkids.html#waar_zit_fitkids
https://www.fitkids.nl/5/over_fitkids.html#waar_zit_fitkids
http://www.ciz.nl/
http://www.hetfittebrein.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consumentenveiligheid.hoofdletsel&hl=en_US
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/voor-wie/kinderen
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/voor-wie/kinderen
http://www.heliomare.nl/
http://www.uwv.nl/
http://www.hersenletsel.nl/
http://www.hersenletsel.nl/
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Rechtshulp & regelzaken & Financiën  

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Zorgregelingen  

CAK Centraal Administratie kantoor. Informatie en 
uitvoering van zorgregelingen. Regelt het berekenen 
van de eigen bijdrage vanaf 18 jaar.  

www.cak.nl Wettelijk 
abonnementstarief 19 euro per 
maand (vanaf 1 januari 2020). 

Wmo > Gemeente 

Jongere 18 jaar > 
Rechter 

Bewind voering, mentorschap, curatorschap, Dwang-
strafkader. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035
730/2016-10-01 
 

Rijksoverheid 

Jongere 18 jaar > 
Schuldhulpverlening 
Humanitas  

Begeleiding bij schulden: Budgetcoach, Lokale 
regelingen, schuldhulpverlening, voedselbank.  

https://www.humanitas.nl/afdeling/z
uid-kennemerland/  
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-
geldzorgen/ 

Jeugdwet > Gemeente 
WMO > Gemeente 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Letselschade advocaat 

Rechtsbijstand bij letselschade.  
In eerste instantie wordt de rechtsbijstand door een 
medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar 
verleend. Informeer bij uw rechtsbijstandverzekeraar 
of u een eigen LSA Letselschade Advocaat kan 
inschakelen.  

https://www.lsa.nl/ Rechtsbijstands-
verzekering 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar >  
Werkgroep Artsen en 
advocaten  

De Werkgroep Artsen Advocaten brengt artsen en 
advocaten samen en zorgt voor kennisoverdracht 
door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse 
WAA-congres en door het uitgeven van het 
vaktijdschrift Letsel & Schade. De WAA tracht, door 
ook met derden (wetenschap, rechterlijke macht, 
verzekeraars) te spreken, ervoor te zorgen dat het 
schaderegelingproces - en meer in het bijzonder het 
zogenoemde medische traject- soepeler verloopt. 

https://www.waa.nl/ Lidmaatschap artsen en 
advocaten. 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Slachtofferhulp 

Ondersteunen van slachtoffers bij het verwerken van 
de gebeurtenis. Hulp aan slachtoffers en 
nabestaanden om het leven weer op te pakken na 
een ingrijpende gebeurtenis. Emotionele hulp, 
begeleiden bij het strafproces en helpen u bij uw 
schadevergoeding.  

https://www.slachtofferhulp.nl/  Subsidie Overheid 
Fonds Slachtofferhulp  
Vrijwilligers 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Sociale 
Verzekeringsbank 

De Sociale verzekeringsbank (SVB) regelt de 
uitvoering van volksverzekeringen. Met betrekking 
tot de zorg kunt u terecht voor de aanvraag extra 
kinderbijslag en het regelen van de zaken met 
betrekking tot het Persoonsgebonden budget.  

www.svb.nl  
https://www.svb.nl/nl/pgb/uw-zaken-
online-regelen/inloggen-mijn-pgb 
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag  

Ministerie  
Sociale Verzekeringsband 

Jongere 18 jaar > 
Extra studiefinanciering  

Toeslag studiefinanciering bij handicap of chronische 
ziekte met als gevolg studievertraging.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderw
erpen/studiefinanciering/vraag-en-
antwoord/studiefinanciering-handicap  

Gemeente  

Jongere 18 jaar > 
Nibud 

Het Nibud is een onafhankelijk instituut. Het Nibud 
doet onderzoek naar en geven voorlichting over de 
huishoudportemonnee. Informatie over sparen, 
rondkomen, lenen, kortom: geldzaken in de praktijk 
erop gericht dat u meer grip op uw geld krijgt. De 
voorlichting over geldzaken is online via websites, 
gratis rekentools en boekjes en e-books over 
verschillende financiële onderwerpen. 

www.nibud.nl  Ministerie en subsidie 
Bekostiging door 
ouders/jongere 

Ouders van kind 0-18 
jaar  

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten 
voor uw kind tot 18 jaar. Dit kunt u aanvragen als u 
aan bepaalde voorwaarden voldoet.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderw
erpen/kindgebonden-budget  

Belastingdienst  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Regelhulp 

Regelhulp helpt u bij het vinden van oplossingen bij 
vragen over het regelen van zorg, hulp of 
ondersteuning.  

www.regelhulp.nl  Rijksoverheid  

 

 

Sociaal domein adviesraden 

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Jongere 18 jaar > 
WMO adviesraden 
Jeugdadviesraden 

Onafhankelijk advies gevraagd en ongevraagd over 
de uitvoering van de Jeugdwet en WMO door de 
gemeente: Adviesraad per gemeente.  

https://www.participatieraadhaarlem.n
l/ 

Gemeente  

Jongere 16 jaar > 
Jeugd adviesraden  
Client familieraden 

De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad 
behartigt de belangen van cliënten, familie en 
betrokkenen en geven gevraagd en ongevraagd 
advies aan zorginstelling GGZ NHN.  

https://www.ggz-nhn.nl/cfmraad Gemeente en 
instellingen 

  

http://www.cak.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2016-10-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2016-10-01
https://www.humanitas.nl/afdeling/zuid-kennemerland/
https://www.humanitas.nl/afdeling/zuid-kennemerland/
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen/
https://www.haarlem.nl/hulp-bij-geldzorgen/
https://www.lsa.nl/
https://www.waa.nl/
https://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.svb.nl/
https://www.svb.nl/nl/pgb/uw-zaken-online-regelen/inloggen-mijn-pgb
https://www.svb.nl/nl/pgb/uw-zaken-online-regelen/inloggen-mijn-pgb
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/studiefinanciering-handicap
http://www.nibud.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindgebonden-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindgebonden-budget
http://www.regelhulp.nl/
https://www.ggz-nhn.nl/cfmraad
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Netwerk en belangenvereniging & Patiëntenvereniging 

Voor wie en door wie Informatie Waar kunt u terecht  Wet & Loket 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
Hersenstichting 

Landelijke organisatie met website met informatie, 
folders en literatuur over hersenletsel, projecten De 
Hersenstichting zet zich in op onderzoek, voorlichting 
en patiëntenzorg.  

www.hersenstichting.nl 
www.hersenletsel.nl  
 

Stichting met financiën 
vanuit goede doelen, 
giften, donaties en 
vrijwilligers.  

Hersenletselteam Team van deskundigen op het gebied van nah. Het 
team neemt geen kinderen en jongeren in 
behandeling.  

www.hersenletselteams.nl Hersenstichting  

NAH netwerk  
Platform Jeugdhulp 

Samen werken aan zorg en ondersteuning regio 
Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Advies 
en informatie over niet-aangeboren hersenletsel. 

NAH Netwerk Kennemerland  
https://vbz-kam.nl/   
nahkennemerland@vbzkam.nl. 

Lidmaatschap 
organisaties  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
Kennisplein 

Het kennisplein is er voor kinderen, jongeren, 
professionals. Delen van ervaringen en uitwisselen 
van kennis zowel digitaal als op bijeenkomsten. 

https://www.kennispleingehandicapten
sector.nl/niet-aangeboren-hersenletsel 

 

Jongere 16-30 jaar  All of Me is een plek waar jonge mensen met een 
chronische aandoening elkaar kunnen vinden. 

http://www.allofme.nl/ Subsidie  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 

CP Nederland is de vereniging van mensen met 
Cerebrale parese (CP).  

https://cpnederland.nl/  Lidmaatschap  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders  
Balans 

Oudervereniging Balans behartigt de belangen van 
ouders van kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.  

www.balansdigitaal.nl Lidmaatschap  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals  

Belangenbehartiging, lotgenotencontact, 
informatiebijeenkomsten, hulpmiddelen, kwaliteit 
zorg en ondersteuning. Projecten. 

www.hersenletsel.nl  
Afdeling Noord Holland E: 
noordholland@hersenletsel.nl  

Vereniging met leden  
Subsidie overheid. 
Fondsen en sponsors  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Per Saldo 

Per Saldo is een belangenvereniging voor ouders, 
verzorgers, kinderen en jongeren en volwassenen 
met een persoonsgebonden budget. Ondersteuning 
via persoonlijk advies, juridische dienstverlening, 
cursussen en voorlichting. 

https://www.pgb.nl/  Vereniging met leden: 
Lidmaatschap 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
VOKK 

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker steunt 
gezinnen met een kind met kanker en werkt aan 
optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen.  

www.vokk.nl Lidmaatschap, giften en 
donaties  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Projecten  

het Gehandicapte Kind maakt projecten voor 
kinderen en jongeren met een handicap mogelijk die 
hen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te 
leven.  

https://www.nsgk.nl/  Donaties, giften en 
subsidie 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
Nederlandse meningitis 
stichting  

Naast lotgenotencontacten, patiënten informatie en 
belangenbehartiging geeft de stichting voorlichting. 

https://www.meningitis-stichting.nl/ Donaties, giften en 
subsidie 

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
Ieder(in) 

Netwerk voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Belangenbehartiging, 
ondersteunen, informeren, werken met 
ervaringsdeskundigen. 

www.iederin.nl Lidmaatschap voor 
organisaties  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 

Het Juiste Loket geeft informatie aan mensen die 
vragen hebben over de zorg die valt onder  
Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet 
langdurige zorg. De hulp van Het Juiste Loket is gratis. 

www.juisteloket.nl  Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 

Website met informatie over allerlei onderwerpen 
die te maken hebben met hersenletsel.  

www.watvindik.nl  Subsidie  

Kind 0-18 jaar 
Jongere 18 jaar > 
Ouders & professionals 
Oogvereniging 

Informatievoorziening, belangenbehartiging en 
ledencontact voor mensen met een oogaandoening 
of een combinatie van een oogaandoening en 
gehooraandoening.  

www.oogvereniging.nl Lidmaatschap  

  

http://www.hersenstichting.nl/
http://www.hersenletsel.nl/
http://www.hersenletselteams.nl/
https://vbz-kam.nl/
mailto:nahkennemerland@vbzkam.nl
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/niet-aangeboren-hersenletsel
http://www.allofme.nl/
https://cpnederland.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.hersenletsel.nl/
http://www.vokk.nl/
https://www.nsgk.nl/
http://www.iederin.nl/
http://www.juisteloket.nl/
http://www.watvindik.nl/
http://www.oogvereniging.nl/


 
17 
 

 
 
Toelichting Wet & Loket 
Jeugdwet 
De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. (mogelijkheid verlenging tot 23 jaar indien er geen grote veranderingen zijn/plaatsvinden). De 
ouders en verzorgers dienen een aanvraag in bij de eigen gemeente. De Jeugdwet is er voor jongeren met verschillende vormen van zorg: psychiatrisch, 
licht verstandelijk, lichamelijk, somatisch en auditief of visueel. Naast ZIN voor gesloten jeugdzorg, uitvoering kinderbeschermingsmaatregel en 
jeugdreclassering, is een PGB mogelijk voor begeleiding bij zelfredzaamheid, logeeropvang, kortdurend verblijf en opvoed-opgroeiondersteuning. De 
Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Uitgangspunt is eigen kracht van het kind en de ouders. Zorgplicht van de gemeente is er op 
het moment dat de draaglast de draagkracht overstijgt. http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01  
 
Participatiewet 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-01-01  
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De WMO is er voor volwassenen vanaf 18 jaar die door hun beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven. De WMO is er voor volwassenen met 
verschillende vormen van zorg: psychiatrisch, licht verstandelijk, lichamelijk, somatisch en auditief of visueel. Het doel van de WMO is ‘meedoen’. 
Aanvraag via de Gemeente voor begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding of logeeropvang, woningaanpassing, aangepaste vervoersvoorziening of 
een rolstoel. Hiervoor vraagt u een maatwerkvoorziening aan. Hierbij kunt u kiezen tussen ZIN en PGB.  
Vervoersvoorzieningen en woningaanpassing. De betaling verloopt bij eenmalige voorzieningen aan de aanvrager (niet via de Sociale Verzekeringsbank). 
De gemeente stelt een programma van voorwaarden vast. Als het gaat om een minderjarige die niet zelf eigenaar is van de woning (tot 23 jaar), wordt een 
bijdrage opgelegd aan de onderhoudsplichtige ouders/verzorgers die het gezag hebben over de minderjarige. De gemeente betaalt de aannemer. (eigen 
bijdrage wettelijke tarief vanaf 18 jaar). http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01  
 
Wet Langdurige Zorg (Wlz) via het regionale zorgkantoor  
De Wlz is van toepassing wanneer er permanent toezicht nodig is of 7x 24 uur zorg in nabijheid en levenslang afhankelijk van deze zorg. Aanvraag via 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met de indicatie is er een keuze tussen Zorg in Natura en Persoons gebonden Budget. Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) indiceert op basis van landelijke criteria een WLZ zorgprofiel. Zorgkantoor zorgt voor de beschikking en Sociale Verzekeringsbank regelt de uitbetaling 
middels zorgovereenkomsten. Permanent toezicht is onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende de hele dag zodat tijdelijk ingrijpen mogelijk 
is. Zonder dit toezicht kan er iets (ernstig misgaan). Toezicht bij vrijetijdsbesteding. Zorg in nabijheid is nodig omdat het kind of de jongere niet zelf in staat 
is op om de momenten waarop dat nodig is hulp in te roepen om ernstig nadeel te voorkomen. http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01  
 
Verpleging & Verzorging (oude regeling: Intensieve kindzorg)  vanuit de Zvw ook voor begeleiding.  
De begeleiding van de kinderen is gericht op de ziekte of het omgaan met de ziekte. Begeleiding kan bestaan uit toezicht houden op het kind, 
pedagogische ondersteuning in kinderhospices of zorg in verpleegkundig kinderdagverblijven. Wanneer er begeleiding nodig is die een andere oorzaak 
hebben dan de ziekte kan deze worden aangevraagd worden bij de gemeente. Begeleiding die samenhangt met geneeskundige zorg wordt gezien als 
verpleging en valt hiermee onder de Zorgverzekeringswet. ADL valt onder de jeugdwet tot 18 jaar. Wanneer een kind al in de Wlz zit: dan blijft het kind in 
de Wlz. ( Kinderen met een indicatie IKZ en een verstandelijke beperking komen op termijn in aanmerking voor zorg uit de Wlz. IKZ loopt tot de 18e 
verjaardag. Hierna wordt bekeken of de zorg valt onder de Zvw in combinatie met de WMO of een overgang naar de Wlz= oude indicatie: afgegeven tot 
01-01-2018).  
 
Wet Verplichte GGZ (Wvggz) vanaf 1 januari 2020 De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel  
veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. In de wet heten zij; 'betrokkene'. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, 
kan de rechter verplichte zorg opleggen. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2020-01-01  
 
Wet zorg en dwang (Wzd)  vanaf 1 januari 2020 Deze regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 
psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. 
https://www.dwangindezorg.nl/wzd  
 
Zorgverzekeringswet  
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is er kinderen en jongeren en volwassenen met een zorgvraag op lichamelijk gebied, een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte. Het gaat hier ook om kinderen die (medisch specialistische) verpleging thuis (msvt), kinderen die persoonlijke verzorging nodig hebben 
in verband met lichamelijke problemen, volwassenen die (medisch specialistische) verpleging en/of verzorging nodig hebben.  Aanvraag via de 
zorgverzekering. In 2020 bedraagt het wettelijk eigen risico 385 euro per verzekerde voor jongeren vanaf 18 jaar. Het eigen risico is een bedrag dat de 
verzekerde eerst moet betalen voordat hij recht heeft op een vergoeding vanuit de basisverzekering.  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01  
 
DBC staat voor diagnose behandelcombinatie. De startdatum van een DBC is bepalend voor de factuur van de zorg en het eigen risico. Zodra een DBC start 
wordt er een status geopend en worden alle vervolgbehandelingen hieraan gekoppeld. Ziekenhuizen versturen de factuur in de meeste situaties naar de 
zorgverzekering als het gehele behandeltraject is afgelopen.  
 
Onderwijs  
Wet op Primair Onderwijs : https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2020-01-01 
 
Wet op expertise centra: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2020-01-01  
 
Wet op Voortgezet Onderwijs: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-01 
 
Wet Educatie en beroepsonderwijs: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2020-01-01  
 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-01-01  
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2020-01-01
https://www.dwangindezorg.nl/wzd
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-01-01
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