
Eindelijk rust in huis & hoofd 

 

Heeft je zoon na lang zoeken eindelijk een therapeut, krijgt ‘ie te weinig tijd per jaar vergoed :-( Hoe 

regel je dan meer uren? Of meer geld om de therapie te betalen? 

Met dit verhaal komt Anne vandaag bij ons. Ze is moeder van Tim (9) en die kreeg onlangs de 

diagnose:  een autistisch-spectrumstoornis en ADHD. Veel kinderen als hij zijn beelddenkers! Net als 

Tim. Helaas zorgt dit ervoor dat hij het geschreven lesmateriaal vaak niet begrijpt en onthoudt. Op 

school kostte alles hierdoor drie keer zo veel tijd. Bijles hielp nauwelijks, want ook dat kreeg hij op 

een voor hem ‘foute’ wijze. 

Weinig zorgvergoeding 

Gelukkig vond Anne uiteindelijk een therapeut die hem begrijpt en helpt. Hierdoor komt Tim nu tot 

rust. Alleen, de zorgverzekering vergoedt die therapeut maar voor 750 minuten per jaar. En met een 

uur hulp per week gaat dat hard…  

Soms helpt een andere naam  

Anne vertelt dat de diagnose via Dimence kwam. Dat lijkt mij dan ook de beste plek om de zoektocht 

naar meer uren te starten. Misschien kennen zij een andere benaming voor deze therapie waardoor 

Tim onder een andere regeling kan vallen?  

Hulp van gemeente, hoezo? 

Daarnaast adviseer ik haar contact op te nemen met de gemeente. “Waarom?”, vraagt ze verbaasd. 

“Wat heeft de gemeente met mijn kind uit te staan?” Rustig leg ik uit dat de gemeente op basis van 

de Jeugdwet misschien kan helpen met de financiering van de therapie. Hiervoor moet ze wel eerst 

een melding maken. “Een melding? Alsof mijn kind een afgekeurd product is…” Anne voelt zich boos 
en aangevallen. Ik verontschuldig me dat wij soms vervallen in de moeilijke taal van de gemeente en 

dat een melding gewoon een ander woord voor de aanvraag van een gesprek is.  

Makkelijker met z’n twee 

Dat gesprek, met een wijkcoach, kunnen we samen voorbereiden en als ze wil ga ik er eventueel ook 

bij zitten. Dat lucht haar op; ze heeft al zo veel alleen moeten uitvogelen en regelen. Ze is zichtbaar 

blij dat ze nu een medestander heeft gevonden. Opgelucht gaat ze naar huis, Dimence bellen. En als 

ze onze hulp weer nodig heeft, belt ze ons.  

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op 

weg. Ook u. Bel met 0546 45 69 09 voor een afspraak of kijk op  

www.almelosociaal.nl 

Sandra is pr-medewerker bij Almelo Sociaal, de stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij 

vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk 

meemaken. 
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