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drs. Jeantine Harthoorn
Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Onze verwijzers, voornamelijk huisartsen, JGT en POH GGZ jeugd zijn tevreden met de zorg die 
wij bieden en waarderen het dat wij laagdrempelig en lokaal werken en korte lijntjes hebben met 
onze ketenpartners. Hierdoor kan er efficiënt gewerkt en geschakeld worden.

Met vriendelijke groet.
Namens Team Vivamente
drs, Michaela Brouwer
Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Vivamente voert al ruim 16 jaar praktijk in Lisse en heeft nauwe samenwerkingsverbanden met de 
huisartsen, de JGT's en scholen. Steeds meer doorverwijzers uit de regio Holland Rijnland weten 
ons te vinden. Wij zijn op dit moment de enige praktijk in Lisse die psychodiagnostisch onderzoek 
verricht bij K&J waardoor Vivamente meer aanvragen ontvangt dan voorheen. Wij merken dat er 
een enorme behoefte is aan psychodiagnostisch onderzoek in de Basis GGZ.

Hierbij willen wij u inlichten dat wij vanaf 13 april 2021 een cliënten stop ingevoerd hebben voor 
vergoede zorg voor kinderen en jongeren vanwege het bereiken van het budgetplafond K&J. 
Het baart ons grote zorgen dat de basis GGZ voor kinderen en jongeren niet meer toegankelijk is 
voor de rest van het jaar.

College B&W, Gemeenteraad Hillegom
Postbus 32
2180 AA Hillegom

Door de effecten van de coronamaatregelen op het leven van de kinderen en jongeren zien wij 
een versterkte toename in psychische klachten bij de jeugd, dit heeft zijn weerslag op het 
gezinsleven en een grote impact op hun schoolgang. De aard en de ernst van de klachten zijn 
toegenomen, wat heeft geleid tot een grotere aanmeldingsstroom bij Vivamente. Daarbij is de 
wachttijd bij de SGGZ enorm lang, wat maakt dat de doorstroom stagneert. Een kind in zijn 
ontwikkeling kan geen 9 maanden wachten op hulp als het nu nodig is. Door op tijd te 
interveniëren voorkom je dat een kind en zijn hele systeem ontwricht raakt.

Middels dit schrijven doen wij een dringend appèl op u, in het belang van het welzijn van 
kinderen en jongeren, om ons budget voor vergoede zorg voor 2021 te verruimen.


