
 

Algemene praktijkinformatie Psychologenpraktijk de Vaart 
 

Vergoeding 

De bijeenkomsten van het obesitasprogramma, van de psycholoog en de diëtist, worden grotendeels 

vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt 

wel onder het eigen risico (€385,-). Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg moet er een 

verwijsbrief van internist dr. R. Gonera of de huisarts zijn. Er wordt een diagnose vastgesteld volgens 

de DSM-V. 

Gegevensbescherming  

De behandelaren hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Er kunnen alleen gegevens 

worden verstrekt met uw toestemming aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De behandelaar mag alleen 

in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden 

komen. Er is geen toestemming nodig wanneer er overleg plaatsvindt met collega’s binnen 

Psychologenpraktijk de Vaart. Behandelinhoudelijke informatie wordt in geen geval via onbeveiligde 

kanalen gecommuniceerd.   

Vanuit de zorgverzekeringswet zijn wij verplicht gegevens van u te registreren. Deze gegevens, 

waaronder uw behandeldiagnose, worden tijdens declareren verstuurd naar uw zorgverzekeraar. In 

geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose onder ogen 

krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. 

Niet nagekomen afspraak  

Wanneer u verhinderd bent, dan moet u dit ten minste 24 uur voor de gemaakte afspraak bekend 

maken via mail, telefonisch of voicemail. Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering (ook 

in geval van ziekte) op een kortere termijn dan 24 uur voor de afspraak, zal de helft van de gemaakte 

kosten in rekening worden gebracht. Mocht u bezwaar willen maken tegen deze rekening, kunt u dit 

schriftelijk of per mail indienen.   

Wanneer de rekening niet voldaan is, dan zal de praktijk een herinnering versturen en worden 

hiervoor €5,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de praktijk genoodzaakt is haar declaratie 

of vordering aan een deurwaarder uit handen te geven, doordat u niet aan uw verplichtingen voldoet, 

dan zal de praktijk de (incasso-)kosten aan u doorberekenen.  

  



 

Onder deze kosten vallen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit 

het verhalen van de vordering. Mocht u met de betaling van enige vordering jegens de praktijk in 

gebreke blijven, dan heeft de praktijk het recht verdere uitvoering van de behandeling op te schorten 

tot op het moment dat de vordering is voldaan. 

Uw dossier  

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Het bewaartermijn bedraagt 15 jaar. U heeft recht op 

inzage in uw dossier, en kunt deze ten alle tijden opvragen binnen redelijke termijn. Ook heeft u recht 

uw dossier te laten vernietigen, hier moet u een schriftelijk verzoek voor indienen. 

Routine Outcome Monitoring (ROM)  

ROM bestaat uit een vragenlijst (OQ-45) die regelmatig afgenomen wordt om de behandeling te 

evalueren en deze eventueel bij te sturen. De uitkomsten van de vragenlijst worden landelijk anoniem 

verzameld om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de ggz. De beschikbare ROM-data wordt 

anoniem verstuurd naar Stichting Vrijgevestigde ROM (SVR). De privacy van uw gegevens is uiteraard 

ook hier gegarandeerd. 

Toestemming  

Wij vragen uw toestemming voor het volgende (aankruisen indien akkoord):   

□ Uitwisseling van informatie tussen Psychologenpraktijk de Vaart en verwijzer   

□ U schriftelijk te mogen benaderen voor een cliënttevredenheidsonderzoek   

__________________________________________________________________________________ 

Ondergetekende geeft hierbij aan alles te hebben gelezen en akkoord te hebben bevonden.  

Plaats:  

Datum:  

  

Naam:             Handtekening: 

 


