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De zorg in Nederland is prima van kwaliteit, maar is wel ingewikkeld geregeld. Zorg 

vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet valt onder de gemeente. GGZ, 

thuiszorg, langdurige zorg (Wlz) en medische zorg gaan via de zorgverzekering (Zvw). Je 

kunt ook op particuliere basis of met een PGB terecht.  
 

FamilySupporters werkt met alle genoemde zorgsoorten met bijbehorende financiering. Zeker als jouw zorgvraag in 

meerdere ‘hokjes’ tegelijk of juist nergens past, kun je flink verdwalen in een wirwar van loketten en regels. Dan ben 

je bij ons aan het goede adres. Wij weten de weg in het zorgstelsel. Wij vinden dat iedereen recht heeft op 

passende zorg, dus we doen onze uiterste best voor een oplossing! 

 

Afspraken over kosten en de manier van declareren leggen we vast in onze Zorgovereenkomst (volgens de WGBO, 

de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) die je bij start invult en ondertekent. Hieronder vind je hoe de 

facturatie per zorgsoort verloopt.  

 

JW (Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet) 

De factuur sturen wij rechtstreeks naar jouw gemeente, hier hoef je niks voor te doen. Er is geen eigen bijdrage. 

 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

De factuur wordt rechtstreeks naar jouw gemeente gestuurd, hier hoef je niks voor te doen. Jouw gemeente kan wel 

een eigen bijdrage aan jou vragen. Je eigen gemeente kan hier meer informatie over geven.   

 

Wlz (Wet langdurige zorg) 

De factuur wordt door ons rechtstreeks naar het zorgkantoor gestuurd, hier hoef je niks voor te doen. Het kan zijn 

dat jouw zorgkantoor een eigen bijdrage vraagt, dat hangt af van je inkomen. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met het zorgkantoor.  

 

GGZ (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ) in de basisverzekering (Zvw) 

Als jouw verzekeraar rechtstreeks aan ons betaalt hoef jij verder niks te doen. Met de meeste verzekeraars hebben 

wij hierover afspraken. Als je verzekeraar de factuur via de verzekerde zelf laat lopen, krijg jij van ons de factuur. Je 

dient deze in bij jouw verzekeraar en jij betaalt de factuur aan ons. Voor een actueel overzicht welke psychologische 

interventies of behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraar kijk op: www.zorginstituutnederland.nl   

 

Bijzonderheden bij de vergoeding:  

 

● Vergoedingen: De Nza (Nederlandse zorg autoriteit) stelt de landelijke, maximale vergoedingen vast. De 

zorgverzekeraar bepaalt per zorgpolis welk percentage van deze tarieven zij vergoeden. Dat verschilt per 

verzekeraar en per polis. Het kan zijn dat de vergoeding die je van je verzekeraar krijgt lager is dan het bedrag 

op de factuur. Je betaalt aan ons het bedrag dat jouw zorgverzekeraar vergoedt. De eventuele korting in 

vergoeding is voor rekening van FamilySupporters.  

 

● Eigen risico: Iedereen in Nederland heeft als verzekerde een verplicht eigen risico, wat de verzekeraar inhoudt 

op de vergoedingen. Ook kan het zijn dat je zelf hebt gekozen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Het eigen 

risico op jaarbasis is voor je eigen rekening. Dit betaal je eens per jaar als verzekerde, en wordt geïnd als je 

gebruikt maakt van specialistische zorg. Als dit eigen risico is ingehouden op de vergoeding die je krijgt, is het 

bedrag dat je aan ons betaalt dus hoger dan het bedrag dat je ontvangt van je verzekeraar.  

 

Financiering van je zorg 

http://www.zorginstituutnederland.nl/


 

PGB (Persoonsgebonden Budget) 

Het PGB is mogelijk in alle bovenstaande zorgvormen. Je ontvangt van FamilySupporters een factuur, deze dien je 

in bij het SVB. Het SVB betaald het bedrag rechtstreeks aan ons uit.  

 

Aanvullende verzekering 

Soms maakt je gebruik van zorg waar je een aanvullende verzekering voor hebt. In dit geval krijg je van ons zelf de 

factuur, je betaalt ons het bedrag dat je als vergoeding krijgt van de verzekeraar.  

 

Projecten 

Het kan zijn dat je bij ons klant bent in het kader van een project. In dat geval krijg je geen factuur, we worden dan 

gefinancierd door bijvoorbeeld fondsen, de rijksoverheid,  gemeente of andere financiers.  

 

Particulier 

Bij particuliere zorg spreken we vooraf af wat de kosten zijn en leggen dit vast in de zorgovereenkomst. Het kan zijn 

dat je volledig particuliere cliënt bent bij ons, maar het kan ook zijn dat je aanvullend een deel van de zorg zelf 

betaalt, bijvoorbeeld omdat een deel van de zorg niet vergoed wordt door gemeente of je zorgverzekering. Je 

ontvangt van ons een factuur, de betaaltermijn is 30 dagen.  

 

 

Heb je voor je persoonlijke situatie vragen over de financiering en/of een factuur, mail dan naar: 

financiering@familysupporters.nl, je kunt ook bellen met 085-0250099 
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