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INFORMATIEBRIEF 
 

Algemeen 

De Ouder & Kind Praktijk Haarlem is een vrijgevestigde psychologenpraktijk in de gemeente Haarlem. De 

praktijk biedt zowel laagdrempelige zorg als specialistische zorg aan gezinnen van kinderen in de leeftijd 

van 0-7 jaar. De zorg vindt plaats op de praktijk en wanneer gewenst en nodig ook aan huis. Bij de Ouder 

& Kind Praktijk zijn GZ-psychologen/IMH-specialisten werkzaam, die gespecialiseerd zijn in de (zorgen 

omtrent) de ontwikkeling en het functioneren van jonge kinderen en hun gezinnen. Er wordt gewerkt vanuit 

de visie van de Infant Mental Health (IMH). 

 

Aanmelding Ouder & Kind Praktijk Haarlem 

Via een verwijzing van uw huisarts, een medisch specialist (ook jeugdarts) of het Centrum Jeugd en Gezin 

kunt u een eerste afspraak maken voor zowel onderzoek als behandeling. U kunt zich aanmelden via de 

website www.ouderenkindpraktijk.nl of via de mail info@ouderenkindpraktijk.nl.  

 

Werkwijze 

Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk telefonisch contact opgenomen om te bespreken wat de Ouder 

& Kind Praktijk Haarlem voor u en uw kind zou kunnen betekenen en om een eerste afspraak te maken. In 

de eerste afspraak worden de zorgen in kaart gebracht, en wordt de hulpvraag verduidelijkt. Afhankelijk 

van de ervaren zorgen, de hulpvraag en de leeftijd van uw kind wordt vervolgens samen met u bekeken wat 

uw gezin/uw kind nodig heeft en op welke manier de praktijk deze hulp kan bieden. Aanvullend wordt er 

soms diagnostisch onderzoek verricht om het functioneren en de ontwikkeling beter in beeld te krijgen. Het 

behandelplan, de manier waarop de zorg vorm gegeven wordt, wordt altijd in overleg met ouders en/of kind 

opgesteld. 

 

Wat zijn de kosten? 

Kinderen tot 18 jaar oud 
Voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft de Ouder & Kind Praktijk een contract voor de Basis 

GGZ (BGGZ) en/of Specialistische GGZ (SGGZ) met de gemeentes binnen de regio’s Zuid-

Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer afgesloten. Op de website www.ouderenkindpraktijk.nl 

kunt u zien welke gemeentes tot deze regio’s behoren. Met een verwijsbrief van de arts of het CJG zijn er 

geen (extra) kosten aan de psychologische zorg verbonden. 

 

Volwassenen vanaf 18 jaar oud 

De Ouder & Kind Praktijk Haarlem heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor de psychologische 

zorg aan cliënten boven de 18 jaar. Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij de Ouder & Kind Praktijk 

Haarlem, en u heeft geen verwijzing op naam van een kind onder de 18 jaar, raden wij u aan om contact op 

te nemen met uw huidige zorgverzekering. 

 

Eerste afspraak 
Indien wij via de huisarts of het CJG nog niet in het bezit zijn van uw verwijsbrief, zou u deze dan mee 

willen nemen naar de eerste afspraak? Wanneer uw kind in het bezit is van een identiteitsbewijs, dient u 

deze ook mee te nemen bij de eerste afspraak. Tevens zenden wij u voor het eerste gesprek een 

aanmeldformulier toe, waarvan wij u willen verzoeken om deze ingevuld en ondertekend door beide 

gezaghebbende ouders mee te nemen naar de eerste afspraak.  

 

Annuleren afspraak 

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd via de 

contactgegevens van de behandelaar, de website of de mail info@ouderenkindpraktijk.nl. Bij niet (tijdig) 

annuleren zonder geldige reden zal de afspraak in rekening worden gebracht tegen een tarief van €65,-. 

 

Regels en plichten 

De psychologen van de Ouder & Kind Praktijk werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het 

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en 

Onderwijskundigen (NVO), de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet op 

Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Op onze website vindt u meer informatie over klachten 

en verbetersuggesties. 
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