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Zelfstandige Psychologiepraktijk

Behandelovereenkomst
Met deze overeenkomst wil ik, bij het begin van de therapie, een aantal afspraken met je maken. Ik vraag je de
overeenkomst te ondertekenen of mondeling te bevestigen. Hiermee geef je aan dat je bekend bent met deze
afspraken en hiermee instemt.
•

Algemene informatie over de openingstijden, bereikbaarheid, behandeling, vergoedingen en de procedure
bij klachten zijn te vinden op: https://plgrm.nl

•

Je geeft toestemming voor informatieverstrekking aan de huisarts/verwijzer over de start en het beloop van
de behandeling. Als ik wil overleggen over de behandeling met je huisarts of een andere partij, dan zal ik je
hier vooraf om toestemming vragen.

•

Wanneer ik ziek ben of afwezig heb ik met mijn collega’s afspraken gemaakt over vervanging mocht dat nodig
zijn of mocht je daaraan behoefte hebben.

•

In het kader van de behandeling maak ik gebruik van vragenlijsten voor diagnostiek en evaluatie (ROM). Ook
stuur ik na het afronden van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst. De vragenlijsten zul je per email ontvangen, je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

•

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld met daarin de beschrijvende diagnose, hulpvraag, en
behandelelementen. Dit behandelplan stellen we zoveel mogelijk samen op, bespreken we met elkaar en kan
worden aangepast in overleg.

•

Dossiers worden in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 20 (twintig) jaar
bewaard. Het betreft een Elektronisch Dossier (EPD) dat strikt vertrouwelijk is en waarin derden zonder jouw
toestemming geen inzage hebben. Indien je dat wilt kun je schriftelijk om vernietiging van je dossier vragen.
Je hebt het recht het dossier dat ik bijhoud van de behandeling in te zien volgens de WGBO.

•

De behandeling valt onder de basisverzekering . Je zorgverzekering vergoed over het algemeen de
behandeling. Om in aanmerking te komen voor behandeling in de basisverzekering is een verwijsbrief van je
huisarts nodig. Het eigen risico is van toepassing. Als de praktijk een contract heeft afgesloten met je
zorgverzekering worden de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd.

•

Niet alle aandoeningen en zorgvragen komen voor vergoeding in aanmerking. Mocht dit aan de orde zijn zal
ik dat vooraf aangeven.

•

Als de praktijk geen contractafspraken met je zorgverzekering heeft krijg je de nota zelf en kun je deze
indienen bij je zorgverzekering. Meestal vind dan geen 100% vergoeding plaats. Meer informatie hierover kun
je bij je zorgverzekering opvragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

•

Mocht je niet op een afspraak kunnen komen vraag ik je dit zo snel mogelijk (minimaal 24 uur van tevoren)
aan me door te geven. Met uitzondering van overmacht (door mij te bepalen) breng ik kosten in rekening.
Deze worden niet vergoed door de zorgverzekering en zijn de helft van een behandelconsult 45 minuten
(productcode CO0497). In 2022 is dat EUR 59,48.

•

Wanneer je ervoor kiest de behandeling zelf te betalen, hanteer ik het NZA tarief minus 10%. De NZA tarieven
zijn de vinden op mijn website onder ‘Tarieven’. Je ontvangt van mij de nota per e-mail (via Factuursturen.nl),
op deze nota zijn de daarop genoemde algemene betalingsvoorwaarden van kracht.
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