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Behandeltarieven Jeugd 
 
 
Vergoeding vanuit gemeenten 
Met onderstaande gemeenten is voor het verlenen van basisggz een contract afgesloten. Dat 
betekent dat de zorg bij Praktijk Slaaplekker voor kinderen die wonen in de onderstaande 
gemeentes wordt vergoed wanneer: de hulpvraag past binnen de indicatiecriteria van 
Jeugdhulp en er een verwijzing vanuit de gemeente of (huis)arts aanwezig is. Een format 
voor de verwijzing is te vinden op de website. Ook kan er verwezen worden via Zorgdomein, 
dit is een programma waarmee de meeste (huis)artsen werken.  
 
Overeenkomsten gemeentes Zuid Oost-Brabant 
 

Aalst Geldrop Luchen Trimpert 

Aarle Rixtel Gemert Luijkgestel Valkenswaard  
(+ Dommelen) 

Acht Gerwen Mariahout Veldhoven 

Asten Gijzenrooi Meerhoven Vessem 

Bakel Gulbergen Mierlo Vlierden 

Beek en Donk Handel Middelbeers Waalre 

Best Hapert Millheeze Walik 

Bergeijk Helenaveen Neerkant Walsberg 

Bladel Helmond Nederwetten Weebosch 

Bokt Heusden (gem. Asten) Netersel Westelbeers 

Braakhuizen Heeze-Leende Nuenen Westerhoven 

’t Broek Hooge Mierde Oirschot Wintelre 

Brouwhuis Hoogeloon Ommel Zeilberg 

Casteren Hulsel Oostelbeers  

Cranendonck Hulst Riel  

Dalem Hout Riethoven  

Deurne Knegsel Reusel  

De Mortel Laarbeek Someren  

De Rips Lage Mierde Son en Breugel  

Duizel Lierop Spoordonk  

Eersel Lieshout Steensel  

Eindhoven Liessel Stiphout  

Elsendorp Loo Sint Jozefparochie  

 
 



Afzegging en annulering 

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de 
zorgverzekeraar worden ingediend. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden 
afgezegd zullen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is EUR 75,-. 

 
Zelfbetalend/Particulier 
Tarief intake (60 min): 150,-  
Tarief vervolgconsult (55 min): 125,- 
Tarief vervolgconsult (25 min): 62,50 
 
Bij Praktijk Slaaplekker wordt altijd eerst een intake gepland. Voorafgaand aan de intake vult 
u een uitgebreide vragenlijst in en houdt u een slaaplogboek bij. Op basis van deze gegevens 
en de gegevens van de intake wordt de slaap geanalyseerd. U krijgt uitleg over de slaap, over 
het slaapprobleem en er wordt een slaapplan op maat geschreven. Deze krijgt u tot uw 
beschikking zodat deze thuis opgevolgd kan worden. Deze intake kan opgevolgd worden 
door vervolgconsulten. In deze vervolgconsulten staat het (opnieuw bijgehouden) 
slaaplogboek en de voortgang van de behandeling centraal. Waar nodig worden de adviezen 
bijgesteld en besproken.  
 


