
Verwijzing en vergoeding

Ambulante geestelijke gezondheids-
zorg valt onder de jeugdwet en 
wordt vergoed door de gemeente 
waarin het kind/de jongere staat 
ingeschreven. Er is geen eigen 
risico van toepassing.

Met een juiste verwijzing van de 
huisarts wordt het onderzoek en/of 
de behandeling volledig vergoed. Uw 
huisarts kan via ZorgDomein naar 
ons verwijzen. Wordt u niet door uw 
huisarts, maar door de gemeen-
te/sociaal team naar ons verwezen? 
Dan ontvangt u van de gemeente 
een beschikking en ontvangen wij 
van uw gemeente een opdrachtbe-
vestiging. Graag ontvangen wij in 
dat geval ook een kopie van uw 
beschikking.

ComeniusGGZ heeft contracten met 
alle gemeenten in Midden-Nederland 
(m.u.v. Utrecht stad).
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Contact
met ComeniusGGZ
 
Locatie Bilthoven:
Leyenseweg 115 B
3721 BC Bilthoven

Locatie Amersfoort:
Zielhorsterweg 61
3813 ZX Amersfoort

Locatie Nieuwegein:
Zoomstede 12
3431 HL Nieuwegein

Hoofdkantoor/ 
secretariaat:
Pelmolenlaan 12-14
3447 GW Woerden

T 030 605 25 00

www.comeniusggz.nl

Locatie Hilversum:
Emmastraat 54 
1213 AL Hilversum

ComeniusGGZ
 
specialist binnen de 
Generalistische
Basis GGZ



030 605 25 00

GGZ www.comeniusggz.nl

Opgroeien gaat gepaard met vallen en 
opstaan, verdriet en blijdschap, pijn en 
geluk. ComeniusGGZ helpt kinderen, jonge-
ren en hun ouders bij de uitdagingen waar ze 
voor staan.

   Diagnostiek en behandeling
 Leerproblemen (zoals dyslexie)
 Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
  (zoals ADHD en autismespectrum 
 stoornissen) 
    Sociaal-emotionele problemen
 (zoals faal- en sociale angst) 

   Jeugdhulp: opvoedondersteuning en 
   begeleiding in de omgeving van het kind

   Directe lijn met specialistische zorg 
   (www.psymens.nl)

   Hulp op korte termijn door korte wachttijden

   Praktijken op 4 locaties in Amersfoort, 
   Bilthoven, Hilversum en Nieuwegein

   Contracten met alle gemeenten in Midden-
   Nederland (m.u.v. Utrecht stad)

   Erkend door de Stichting Nederlands 
   Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

Kijk voor het volledige zorgaanbod op www.comeniusggz.nl

“Jij maakt het verschil. 

Nogmaals dank dat je 

onze zoon zo snel én 

letterlijk én figuurlijk 

gezien hebt.”

“Heel veel dank voor wat u voor 

mij heeft gedaan. Het mooiste 

is dat ik op school nu zelf 

boeken mag kiezen en ik mag 

naar de masterclass. Bedankt!”

Informatie over ComeniusGGZ

Wij zijn een grote praktijk voor diagnostiek en 
behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, 
gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
We bestaan al ruim 30 jaar en zijn in Midden-Neder-
land bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een 
begrip. 

Wij hebben vestigingen in Amersfoort, Bilthoven, 
Hilversum en Nieuwegein. 

Wij helpen kinderen en jongeren bij de uitdagingen 
waar ze voor staan zoals: leerproblemen (zoals 
dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen 
(zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) en 
sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale 
angst). Aan ouders en scholen bieden we handvat-
ten en adviezen die voorwaarden scheppen om 
kinderen en jongeren zich beter te laten ontwikke-
len. Soms is er meer nodig en heeft het kind 
psychologische behandeling of training nodig.

PsyMens Zorggroep
ComeniusGGZ is onderdeel van PsyMens Zorg-
Groep, waartoe ook PsyMens Kind en Jeugd 
behoort. PsyMens biedt zorg aan kinderen en  
jongeren met complexe psychische/psychiatrische 
problematiek in de specialistische GGZ. Om een 
indruk te krijgen van het zorgaanbod van PsyMens 
Kind en Jeugd verwijzen wij u naar de website 
www.psymens.nl. 

Wilt u informatie of advies? Neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer 030 - 605 25 00. Wij 
staan u graag te woord!


