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Algemene Praktijkinformatie Psychologenpraktijk De Vaart 

Voor u start met de behandeling binnen Psychologenpraktijk De Vaart, willen wij u graag goed 

informeren. U vindt hieronder informatie over onze werkwijze en vergoeding.  

Vergoeding 
Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn twee soorten behandelingen, 

namelijk de Basis-GGZ en de Specialistische-GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Als wij een contract 

hebben met uw zorgverzekeraar, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U betaalt wel het eigen 

risico (€ 385,-). Wij hebben altijd een verwijsbrief nodig om u te kunnen behandelen. Behandelingen 

binnen het Zorgprestatiemodel worden alleen vergoed wanneer er sprake is van een diagnose. 

Sommige diagnoses worden niet vergoed. 

Basis-GGZ (BGGZ) 
De huisarts kan u verwijzen naar de Basis-GGZ. Dit is voor mensen met mildere, niet-complexe, 

psychische klachten. Binnen de Basis-GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten: kort, middel, 

intensief of chronisch.  

Specialistische-GGZ (SGGZ)  
De huisarts kan u ook verwijzen naar de Specialistische GGZ. Dit is bedoeld voor complexe of 

langdurige klachten. 

Vergoeding door uw zorgverzekeraar 
Wij werken als GGZ-instelling met tarieven die door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) jaarlijks 

worden vastgesteld. 

Twijfelt u of de behandeling (deels) bij ons vergoed wordt? Wij vertellen u, voordat de behandeling 

start, wat u vergoed krijgt en of u een eigen bijdrage moet betalen. Het is verstandig om van tevoren 

te informeren bij uw zorgverzekeraar of u zelf iets dient te betalen. 

Wat een behandeling kost en welk deel er door de zorgverzekeraar vergoed wordt, hangt af van een 

aantal factoren: 

•  Of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar; 

•  Welke polis u heeft; 

•  De klacht (hoofddiagnose) waar u behandeling voor krijgt; 

•  De zwaarte en de duur van de behandeling. 
 

Hieronder leggen we bovenstaande factoren verder uit. 

Eigen risico 
De intake en de behandeling worden door de zorgverzekeraar verrekend met het openstaande eigen 

risico. Het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid 

vastgesteld.  
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Dit is het maximumbedrag dat door de zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in 

een kalenderjaar. Voor 2022 is dat bedrag € 385,-. Als u een hoger eigen risico hebt afgesproken met 

uw verzekeraar, wordt dit bedrag verrekend. Het eigen risico wordt ieder jaar opnieuw in rekening 

gebracht. 

Hebben wij een contract met uw zorgverzekeraar? 
In 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract en declareren we rechtstreeks aan de 

verzekeraar. Informeer altijd zelf bij de zorgverzekering of zij een contract met ons hebben 

afgesloten. 

De klacht (hoofddiagnose) waar u behandeling voor krijgt 
Om de behandeling (deels) vergoed te krijgen, is er een diagnose nodig. Dat kan bijvoorbeeld een 

depressie of een angststoornis zijn. De meeste klachten komen voor vergoeding in aanmerking.  

Voor sommige klachten heb je geen recht op vergoeding. 

 

Het gaat hierbij onder meer om de volgende klachten/aandoeningen: 

• aanpassingsstoornissen 

• slaapstoornissen 

• bepaalde seksuele stoornissen 

• specifieke fobieën 

• werkproblemen 

• relatietherapie 
 

Indien u behandeling wilt voor klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, betaalt u de kosten 

zelf. Er is dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Hiervoor rekenen wij € 110,- per uur. 

 

Een afspraak te laat of niet afzeggen 

Het kan voorkomen dat u een geplande afspraak af moet zeggen. Hoe eerder u dat doet, hoe 

prettiger dat voor ons is. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet, afzegt 

dan zal er een ‘no show tarief’ in rekening gebracht worden. Dit bedraagt € 75,- en wordt niet 

vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een aparte rekening. Afspraken kunnen 

worden verplaats of afgezegd via 0592-330187 of info@psychologenpraktijkdevaart.nl. Afspraken 

kunnen niet bij de behandelaar worden afgezegd. 

Als de rekening niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald zal de praktijk een herinnering 

sturen. Hiervoor worden € 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 doorrekenen. Onder deze kosten 

vallen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit het verhalen van 

de vordering.  
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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. 

Gegevensbescherming 
De behandelaar heeft 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 in een situatie waarin 

anderen in gevaar komen. Er is geen toestemming nodig wanneer er overleg plaatsvindt met 

collega’s binnen Psychologenpraktijk De Vaart. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens moeten inzien 

voor administratieve handelingen. Behandelinhoudelijke informatie wordt in geen geval via 

onbeveiligde kanalen gecommuniceerd. 

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

waaronder uw behandeldiagnose, worden tijdens het declareren verstuurd naar uw 

zorgverzekeraar. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat de zorgverzekeraar de 

behandeldiagnose onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij de behandelaar. 

Uw dossier 
Uw gegevens worden bewaard in een dossier. De bewaartermijn bedraagt 20 jaar. U heeft recht op 

inzage in het dossier en kunt deze altijd samen met de behandelaar inzien. U kunt ook altijd een 

kopie van het dossier opvragen. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen. Ook heeft u het 

recht om het dossier te laten vernietigen, hier moet u ook 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 
Graag vragen wij hierbij ook uw toestemming om: 

•   WEL/  GEEN toestemming voor uitwisseling van informatie tussen Psychologenpraktijk  

De Vaart en huisarts/verwijzer. 

•  WEL/  GEEN toestemming u schriftelijk te mogen benaderen voor een 

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

Plaats:  

 

Datum:      Geboortedatum:  

 

Naam:      Handtekening:  

 

 

 

Indien er sprake is van een mentor, bewindvoerder of curator, dan dient deze ook een handtekening 

te plaatsen op deze overeenkomst. 


