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ZORG & INBEDDING VAKTHERAPIE 
Dit is  overzicht om de inbedding van vaktherapie( jeugd)zorg glashelder weer te geven. 
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VAKTHERAPEUTISCHE BEHANDELING 
Vaktherapie is een therapeutische behandeling vergelijkbaar met die van een psycholoog, zoals deze ook o.m. wordt ingezet binnen de kinder- & jeugdpsychiatrie. 

Vaktherapie wordt binnen verschillende zorgkaders ingezet van preventie tot specialistische GGZ. En voorziet in een specifieke en/of gespecialiseerd behandelaanbod. 

Vaktherapeuten werken non-verbaal in plaats van verbaal, waardoor het geschikt voor behandeling van o.m. verbaal zwakke mensen, kinderen, jeugd en VG. Vaktherapie is 

een ervaringsgerichte therapie, waarbij de inzet van materiaal, beweging, instrumenten, klank - wat ervaring in gedrag bewust maakt -  kenmerkend is. Het verschil tussen 

behandeling en activerende begeleiding is significant. Zorginstituut Nederland heeft hier onlangs een onderzoek over afgerond waaruit duidelijk dit verschil blijkt. Dit wordt 

binnenkort gepubliceerd. 

Het beroepsprofiel GZ-vaktherapeut, http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Beroepscompetentieprofiel%20GZ%20Vaktherapeut.pdf, vervaardigd door  
GGZ Nederland is in te zien. 

KAF VAN HET KOREN 
Elke GZ-vaktherapeut is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Hiermee voldoet een GZ-vaktherapeut aan strenge eisen; namelijk HBO-opleiding, 
supervisie, intervisie, bij- & nascholing, praktijk visitatie-eisen, committeert zich aan de klachtencommissie en aan cliëntcontact-uren. Een GZ-vaktherapeut is tot bachelor 
of tot master opgeleid. Een kwaliteitsvaktherapeut is opgenomen in het SRVB register. 
 
BIG REGISTER 
De FVB is in gesprek met minister Schippers  (VWS) om, op basis van artikel 34 van de wet BIG, GZ-vaktherapeuten in het register op te nemen. 
 
SKJ 
Vaktherapie is een eigen specialisme o.m. binnen de jeugdzorg, zoals ook duidelijk wordt in deze interactieve folder van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd):http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Beroepsregistratie%20en%20vooraanmelden%20voor%20beroepsregistratie.pdf. Dit wordt duidelijk in het 

stroomdiagram op blz. 3 en de uitleg op blz.7. 

NAAMGEVING 
Voorheen werd een vaktherapeut een creatief therapeut genoemd. Sinds 2006 wordt de terminologie vaktherapeut gebruikt. Binnen vaktherapie bestaan een vijftal 
specialisaties: 

 Muziektherapie 

 Danstherapie 

 Dramatherapie 

 Beeldende therapie 

 Psychomotorische (kinder)therapie 
 
ZORGSTANDAARDEN 
Vaktherapie is opgenomen in de zorgstandaarden van het Trimbos Instituut. De FVB schrijft hier actief aan mee. 
 

http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Beroepscompetentieprofiel%20GZ%20Vaktherapeut.pdf
http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Beroepsregistratie%20en%20vooraanmelden%20voor%20beroepsregistratie.pdf
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ONDERZOEK 
In de verschillende lectoraten wordt sinds ruim een decennium onderzoek gedaan. Vaktherapie wordt een beginnende academische discipline genoemd. Internationaal is 
vaktherapie zijn er vele onderzoeksresultaten.  
 
PRAKTIJKRUIMTE OF AMBULANT 
Een vaktherapeut kan zowel in haar/zijn eigen praktijkruimte werkzaam zijn of op ambulante basis. De behandeling wordt afgestemd op de zorgbehoefte. Een vaktherapeut 
is opleid om in een multidisciplinair team werkzaam te zijn, dus organisatorisch flexibel. Dit past naadloos in de visie één gezin, één plan. Hulp is hierdoor dichtbij en kan 
toegankelijk in de buurt worden geleverd.  Bij vastgelopen situaties binnen de VG zorg wordt on the spot - bij de cliënt-  gefaciliteerd. Dit is dan ook ambulante zorg. 
 
INNOVATIEF 
Inzet van de vaktherapeutische behandeling past binnen het innovatie model binnen Jeugdzorg; snel, goedkoop (in vergelijking met inzet van een psycholoog), individueel 
maatwerk, accent mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden, geen wachtlijst, indien nodig ambulant inzetbaar. 
 
TARIEF 
Het sessietarief voor vaktherapeutische behandeling ligt tussen € 110,95 en € 70,97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de berekening van het 85% tarief voor PGB GZ-vaktherapie op basis van “gangbaar tarief van een ZiN-contract” met de zorgverzekering is, het tarief van een 
vrijgevestigde GZ-vaktherapeut met vaktherapie binnen een ZiN contract in de (basis/specialistische) GGZ.  
 
Het is echter ingewikkeld om het tarief per sessie voor een behandeling precies vast te stellen, omdat dit afhankelijk is van de diagnose, het aantal zorgminuten binnen een 
DBC en of er sprake is van ambulante hulp of opname. Dit blijkt bij navraag binnen GGZ en documentatie van Nederlandse Zorgautoriteit. 
 

Twee rekenmogelijkheden, met zeer verschillende uitkomst: 
1. Stel, het DBC-tarief is ongeveer € 85,00 per uur (terughoudende inschatting) 

100%  =  € 85,00 p/u 
85% van € 85,00 = € 72,25 p/u excl. BTW (GZZ is niet Btw-plichtig) en € 87,42, incl. BTW. 

 
Uitgaande van 45 minuten direct (60%) en 30 minuten indirecte tijd  (40%) is het sessietarief  € 91,69 excl. BTW en € 110,95 incl. BTW. 
 

2. Uitgaande van CAO GGZ schaal 55 voor vaktherapie bruto salaris € 40,00 per uur. 
I.v.m. overheadkosten wordt 1.38  x bruto salaris gerekend: € 55,20 per uur. 
Uitgaande van 45 minuten direct (60%) en 30 minuten indirecte tijd  (40%) is het sessietarief € 69,00 excl. BTW en € 83,49 incl. BTW. 
€ 69,00 x 85% =  €58,65 excl. BTW en € 70,97 incl. BTW. 
 

Met deze berekening  wordt duidelijk dat het gehanteerde sessietarief zeer redelijk en marktconform is.  

 
N.B. I De vergelijking met het CAO bruto salaris in loondienst is moeilijk vergelijkbaar met ZZP-tarief omdat een ZZP-er per sessie betaald wordt en niet per vaste uren contract, 
niet doorbetaald wordt bij vakantie en/of ziekte, meer en andere beroepskosten heeft. 
N.B.II Een vrijgevestigde GZ-vaktherapeut is Btw-plichtig. 
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COLLECTIEF VAKTHERAPIE NOORD-HOLLAND 
Het Collectief Vaktherapie Noord-Holland (CVNH) is een organisatorische samenwerkingsverband. Het is een coöperatie in oprichting. CVNH bestaat uit acht zelfstandige 
GZ-vaktherapeuten

1
 die zich verenigd hebben sinds 2014. Alle CVNH GZ-vaktherapeuten kunnen desgewenst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. CVNH 

voorziet nu o.m. in de levering de volgende zorgdiensten: jeugdzorg op regulier- en speciaal onderwijs, specialistische ambulante jeugdhulp, generalistische basis jeugd-GGZ 
en gespecialiseerde jeugd-GGZ, echter helaas nog niet via ZiN contracten

2
.  

 
Vaktherapie is een reguliere therapie en alle GZ-vaktherapeuten zijn vrijgevestigde zorgaanbieders. CVNH valt dus onder de reguliere vrijgevestigde zorgaanbieders. 
 
Zoals al eerder aangegeven is vaktherapie een eigen specialisme o.m. binnen de jeugdzorg, zoals ook duidelijk wordt in deze interactieve folder van het SKJ (Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd):http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Beroepsregistratie%20en%20vooraanmelden%20voor%20beroepsregistratie.pdf. Derhalve hoeft een 
GZ-vaktherapeut niet ingeschreven te staan in het SKJ. 
 
SPECIFIEKE SPECIALISATIES BINNEN CVNH 

Naam therapeut Specialisme binnen vaktherapie 

Patricia M. Aarts Beeldende therapie 

 Jantien Mijwaart Beeldende therapie 

Terenja Dors Beeldende therapie 

Jantje van der Wurff Muziektherapeut 

Tom F. Gravestein Psychomotorische therapeut 

Yulia van Steenis - Morozova Danstherapeut 

Job Cornelissen Danstherapeut 

Ingrid Schemberg Psychomotorische therapeut & Danstherapeut 

 
HUIDIGE INBEDDING VAKTHERAPIE ZORG 
In het navolgende overzicht geeft duidelijk aan per zorgsegment hoe vaktherapie wordt ingezet als behandelmethode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Een GZ-vaktherapeut is niet nog BIG geregistreerd. Een GZ-vaktherapeut is geen hoofdbehandelaar. 

2
 Zie uitgebreid overzicht m.b.t. zorggebieden vaktherapie. 

http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Beroepsregistratie%20en%20vooraanmelden%20voor%20beroepsregistratie.pdf
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SOORT ZORG INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE  VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

Nuldelijnszorg;  
preventieve zorg 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Regulier basisonderwijs (b.v. Stg. Meerking 
Amersfoort) 
-zelfbeeld 
-pesten 
-emotieregulatie 
-observatie & diagnostiek 
 

Schoolmaatschappelijk werker 
Intern begeleider  
Schoolarts 
Sociaal Wijkteam  
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Passend onderwijs; 
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Speciaal (basis)onderwijs 
-zelfbeeld 
-emotieregulatie 
-observatie & diagnostiek 
 
 

Schoolmaatschappelijk werker 
Intern begeleider  
Schoolarts 
Sociaal Wijkteam  
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Passend onderwijs; 
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Doelgroeptraining: 
(jeugd, adolescenten, jong volwassenen) 
-zelfbeeld 
-depressie 
-SOVA 
-mindfulness & vaktherapie 
-emotieregulatie 
-kris kras atelier 
-totem training 
-weerbaarheidstraining (individueel & groep) 
-samenwerking & communicatie 
-systeem & dynamiek (kind, school, ouders) 
- emboded parenting (ouder & kind) 

Schoolmaatschappelijk werker 
Intern begeleider  
Schoolarts 
Sociaal Wijkteam  
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
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INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE  VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Mobiliteitsbevordering  
Valtraining 
Sociaal isolement 
Ouderen, dementen, Alzheimer 
 

HA  
POH  
WMO  
Thuiszorghulp 
 

nog niet - Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Rouw- & verliesverwerking  
Ouderen, dementen, Alzheimer, vluchtelingen 
 

HA 
POH  
WMO 
Thuiszorghulp 
 

nog niet - Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Emotieregulatie 
Vluchtelingen, statushouders 

opstartfase n.v.t. COA - GGZ - GGD 
 
 
 

SOORT ZORG INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

Eerstelijnszorg;  
kort durende zorg 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Behandeling psychopathologie (DSM-5 diagnose) 
Behandeling psychosociale problematiek 
 
Kind, jeugd, adolescenten, volwassenen, ouderen, 
VG 

HA  
POH-er 
(School)maatschappelijk werker 
Sociaal Wijkteam 
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
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SOORT ZORG INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

Tweedelijnszorg; 
gespecialiseerde zorg 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Behandeling psychopathologie (DSM-5 diagnose) 
Behandeling psychosociale problematiek 
 
Kind, jeugd, adolescenten, volwassenen, ouderen, 
VG 
 

HA 
POH-GGZ 
Thuiszorg 
(School)maatschappelijk werker  
Sociaal Wijkteam 
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
-Onderaannemerschap 
 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Depressie, PTSS 
Statushouders 
 

Opstartfase n.v.t. COA- GGZ - GGD 
 
 
 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Behandeling VG kinderen, adolescenten 
Behandeling kinderen van VG ouders 
Specialistische ambulante jeugdhulp 
Multiproblematiek gezinnen; vastgelopen 
situaties 

HA  
POH-GGZ 
(School)maatschappelijk werker 
Sociaal Wijkteam  
CJG 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
- Onderaannemerschap 
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SOORT ZORG INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

Derdelijnszorg;  
gespecialiseerde zorg –
langdurige zorg 

VAKTHERAPEUT IN LOONDIENST: 
forensische kliniek (b.v. Inforsa),  
eetstoorniskliniek (b.v. Ursula),  
angststoorniskliniek (b.v. GGZ InGeest),  
(jeugd) penitentiaire inrichting,  
PAAZ,  
onderzoekskliniek (b.v. Mesdag),  
psychiatrische kliniek (b.v. GGZ van Gogh, 
ProPresona) 
academisch ziekenhuis (b.v. LUMC) 

Vaktherapeut lid multidisciplinair team  n.v.t. AWBZ 
Vaktherapeut werkt onder 
hoofdbehandelaar in het DBC 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Behandeling psychopathologie (DSM-5 diagnose) 
Vastgelopen situaties VG 
 
Kind, jeugd, adolescenten, volwassenen, ouderen, 
VG 
 

HA  
POH-GGZ  
Psychiater  
(School)maatschappelijk werker  
Sociaal Wijkteam  
CJG  
 

nog niet - Beschikking PGB (bij indicatie 
arts en overtuigingskracht door 
ouder bij gemeente);  
- Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
-Onderaannemerschap 
 

SOORT ZORG INBEDDING & PRODUCTEN VAKTHERAPIE VERWIJZING UITVOERINGSOVEREENKOMST 
GEMEENTE 

GELDSTROOM 

Vierdelijnszorg;  
palliatieve zorg 

VAKTHERAPEUT ZELFSTANDIGE PRAKTIJK: 
Oncologie patiënten 
Terminale patiënten  
 
 

Kanker opvangcentra (b.v. Wij |Allemaal 
inloophuis) 
AVL  
streekziekenhuizen 
 

nog niet - Aanvullende zorgverzekering 
(niet elke cliënt is aanvullend 
verzekerd, niet elke 
zorgverzekeraar vergoedt 
vaktherapie, slechts een deel 
wordt vergoedt); 
- Eigen middelen 
 

VAKTHERAPEUT IN LOONDIENST: 
gespecialiseerde oncologie ziekenhuizen (b.v. 
ALV) 

Vaktherapeut lid multidisciplinair team n.v.t. AWBZ -> DBC 
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BEHANDELLOCATIES CVNH 
 

   BEHHANDEL LOCATIES CVNH NOORD-HOLLAND 

1. 
Adres van de behandellocatie 

90.048513 

 Aztekenstraat 5 pc en 

plaats 

 1448 XT Purmerend 

2. 
Adres van de behandellocatie 

90.042841 

 Westzanerdijk 346 pc en 

plaats 

1507 AR Zaandam 

 

3. 
Adres van de behandellocatie 

90.037380 

 Marcellus Emantsstraat 34 pc en 

plaats 

 2024 HE Haarlem 

4. 
Adres van de behandellocatie 

AGB in aanvraag 

 Schelphoek Noord 50 pc en 

plaats 

 1749 BD Warmenhuizen 

5. 
Adres van de behandellocatie * 

90.058433 

 Overtoom 363 a pc en 

plaats 

1054 JN Amsterdam   

6. 
Adres van de behandellocatie * 

90.058433 

 Beemsterstraat 654 
 

pc en 

plaats 

  1014 ED Amsterdam 
 

7. 
Adres van de behandellocatie * 

90.058433 

Purmerweg 116 
 

pc en 

plaats 

1023 BB Amsterdam 

8. 
Adres van de behandellocatie 

AGB in aanvraag 

 Arendsweg 64 pc en 

plaats 

 1826 JE Alkmaar 

9. 
Adres van de behandellocatie 

90.059059 

 Vossestaartstraat 8 pc en 

plaats 

1121 BL  Landsmeer 

10.  
Adres van de behandellocatie 

90.049076 

Krugerplein 21 pc en 

plaats 

1092 KA  Amsterdam 

* Deze behandellocaties zijn ambulante behandellocaties en kunnen cliëntafhankelijk worden aangepast. De CVNH psychomotorisch therapeut verricht zijn therapiesessies 

altijd op ambulante wijze, momenteel in de woonplaatsen Amsterdam, Diemen en Zaanstad. 
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NAWOORD 
Dit overzicht is met de meeste zorg samengesteld, mocht u als lezer van dit overzicht onduidelijkheden, hiaten ervaren en/of vragen hebben dan verzoek ik u direct contact 
op te nemen met de samensteller van dit document: mevrouw Patricia M. Aarts BSW, 06 - 43 99 15 50, voorzitter CVNH.  
 
Namens Collectief Vaktherapie Noord-Holland 
 
 
Voorzitter Patricia M. Aarts BSW 
 

 

 

 

 

 

 


