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V e r g o e d i n g  e n  z o r g c o n t i n u ï t e i t 
 

Sinds 1 januari 2015 vallen kinderen en jongeren onder de Jeugdwet én onder vergoeding door gemeenten, tot 18 jaar 

voor Generalistische Basis GGZ én tot 13 jaar voor Dyslexiezorg.  

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie met alle samenwerkende gemeenten in de regio 

Haaglanden1 een contract voor Generalistische Basis GGZ en Dyslexiezorg onder de Jeugdwet.  

 

Vanaf 1 september 2021 wordt het bestaande contract Generalistische Basis GGZ met de gemeente Lansingerland2 

afgebouwd en worden geen nieuwe cliënten aangenomen. Dyslexiezorg wordt gecontinueerd en cliënten kunnen zich 

hiervoor blijven aanmelden. 

 

Voor jongeren met een andere woonplaats (volgens het woonplaatsbeginsel) dan de hierboven genoemde 

gecontracteerde gemeenten, wordt voor Generalistische Basis GGZ en Dyslexiezorg de vergoeding geregeld door deze 

andere gemeenten. Omdat wij met deze andere gemeenten geen contract hebben, wordt de jeugdhulp niet vergoed. 

Informeer bij uw gemeente naar gecontracteerde jeugdhulpaanbieders waar u terecht kunt.  

 

In geval u als particuliere cliënt onderzoek, advies of behandeling bij ons heeft, rekenen wij het particulier uurtarief. Wij 

sturen de rekening rechtstreeks naar u, de cliënt, toe. Deze rekening dient u zelf aan ons te betalen. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen 

e-mail : info@ellentitre.nl 

telefoon : 015 7370282 

 

                                            
1 Samenwerkende gemeenten in de Regio Haaglanden zijn: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-

Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.  
2 Tot de gemeente Lansingerland behoren Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek.  


