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Kenmerk  

Inlichtingen Consultatie en Advies team 

 

Onderwerp Werkwijze aanvraag verlenging 

Jeugd GGZ 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag informeren wij u over de werkwijze van het aanvragen van een verlenging Jeugd GGZ voor uw kind.  

 

Consultatie en Advies team (CenA team) 

Het CenA team is een team, dat bestaat uit jeugdartsen, een orthopedagoog en een klinisch psycholoog.  

Zij hebben allen een beroepsgeheim. Het CenA team biedt o.a. inhoudelijke ondersteuning bij inzet van 

een geschikte vorm van geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen.  

Het CenA team is ondergebracht bij Regio Gooi en Vechtstreek. Dit is een samenwerkingsverband van de 

gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. 

 

Verlenging behandeling 

Uw kind is in behandeling bij een GGZ aanbieder. De behandelaar van uw kind heeft vooraf ingeschat hoe 

lang de behandeling zal duren en wat dit gaat kosten. Wanneer dit budget niet genoeg is voor de 

behandeling van uw kind, omdat de behandeling bijvoorbeeld langer duurt, wordt het CenA team 

ingeschakeld. De leden van het team maken namens de gemeente een inschatting of uw kind nog de 

juiste behandeling krijgt en wat er eventueel nog nodig is.  

 

Om dit te kunnen doen hebben zij informatie nodig over hoe de behandeling verloopt. Uw behandelaar zal 

alleen met uw toestemming de gevraagde informatie aan het CenA team verstrekken. De naam, BSN en 

geboortedatum worden hierbij niet gevraagd. Zie de bijlage voor de informatie die wel gevraagd wordt. De 

inhoudelijke informatie die het CenA team ontvangt, wordt niet gedeeld met anderen. Het CenA team 

geeft na beoordeling uitsluitend aan of verlenging akkoord is of niet. 

 

Geen toestemming om informatie te delen 

Wanneer u  geen toestemming geeft om de informatie te delen, moet u zelf bij uw gemeente een 
verlenging van de behandeling aanvragen. Ook dan is informatie over de voortgang van de behandeling 
vereist om een inschatting te kunnen maken over het vervolg.  

 

Meer informatie 
Indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze brief kunt u hierover contact opnemen met het 
CenA team via cenateam@regiogv.nl. 
 
 
Indien u meer informatie wenst over hoe de Regio Gooi en Vechtstreek en haar diensten omgaan met 
persoonsgegevens, kunt u kijken op onze website www.regiogv.nl , onder het kopje ‘privacy’. Ook kunt u 
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contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via 
functionarisgegevensbescherming@regiogv.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mevr. C. C. Tang 
Jeugdarts en Coördinator Consultatie en Advies team 
 
 
 
 
 
Bijlage: Aanvraagformulier verlenging Jeugd GGZ 
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In te vullen door de behandelaar. Na invullen mailen naar cenateam@regiogv.nl  

 
 

Aanvraagformulier Verlenging Jeugd GGZ 
 

Datum aanvraag verlenging  

Beschikkingsnummer huidige budget  

Initialen + Geslacht  

Leeftijd  

Woonplaats  

Startdatum behandeling (niet 
aanmeldingsdatum of datum intake) 

 

Huidige Budget (niveau J00 t/m J06)   

Naam en functie / registratie-niveau SKJ/BIG 
behandelaar(s) + telefoonnummer(s) 

 

 
NB  de inhoudelijke informatie kan (mits compleet) ook aangeleverd worden vanuit de eigen 
verslagen, ook als deze in een andere volgorde gerapporteerd zijn.  Vul in elk geval ook de 
bovenste feitelijke gegevens in 

 
Behandelgeschiedenis 
 
Vermeld ook eerdere en gelijktijdig gevolgde trajecten bij andere zorgaanbieders (inclusief niet-
geïndiceerde jeugdhulp):  
 
 
 
Overige informatie:  
 
 
 
 

Evaluatie Behandeling 
Korte omschrijving (resultaat van) diagnostiek + gebruikte behandelmethodiek/protocol; wat is 
bereikt 
 
 
Behandeldoelen vervolgtraject 
welke (nieuwe) behandeldoelen zijn er voor de komende periode 
 
 
  
 

 Benodigde acties om doelen te behalen of af te sluiten 
In te zetten behandelmethodieken/protocollen; inschatting benodigde tijd 
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 Gevraagd budget (J00 – J06) 
(dit nog benodigde budget staat los van de complexiteit van de casus, het heeft alleen betrekking 
op de sessies die naar schatting nog nodig zijn) 
 
 
 


