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Geachte client,
Hierbij informeer ik u over de regels van de praktijk in 2018.
De behandeling in de Generalistische Basis GGZ is kortdurend, middellang, intensief, respectievelijk 5, 8 tot 12 sessies
van 45 minuten (contacttijd). Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract, maar niet met: Caresq, Besure;Iptiq,
National Academic, Promovendum. Maximaal 12 sessies worden door de zorgverzekeraar vergoed als u een verwijzing
heeft van een arts. De wachttijd varieert, op de website staat de actuele wachttijd.
Een standaard sessie van een uur bestaat uit 3 kwartier contacttijd of directe tijd en 1 kwartier administratie, indirecte
tijd. Een dubbelsessie bestaat uit 1,5 uur contacttijd en 2 kwartier administratie. Als een sessie langer duurt, dan wordt
de tijd opgeteld. De tarieven zijn door de Nederlandse zorgautoriteit www.NZA.nl. vastgesteld. Informatie over exacte
kosten per verzekeraar en per traject zijn in mijn praktijk aanwezig.
Voor diagnostisch onderzoek o.a. bij kinderen en jongeren worden dezelfde kosten berekend per uur of voor de tijd die
dat beslaat. De behandeling van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de gemeente WMO,
volgens de Jeugdwet. De kosten van een behandeling worden vergoed door de gemeente waar de gezaghebbende ouder
woont. Zie voor verdere informatie de site van de gemeente.
Als u vragen of klachten heeft laat het dan eerst graag aan mij weten. Zo ontstaat de kans dat we er samen uitkomen. Ik
ben gehouden aan de regels van mijn beroepsverenigingen en beroepscode. Zij kunnen eventueel bemiddelen.
Informatie over behandeling, de WGBO wet, vergoedingen en de procedure bij klachten kunt u vinden op
www.LVVP.nl.
U kunt op het 06 nummer telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken of te wijzigen. Als ik niet bereikbaar
ben, kunt u altijd een boodschap inspreken of een sms of email sturen. Een reactie volgt zo spoedig mogelijk.
Als u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te berichten, per
telefoon, sms of e-mail, om te voorkomen dat de kosten van dat consult aan u in rekening worden gebracht. De
algemene betalingsvoorwaarden (NIP) zijn dan van toepassing. Deze voorwaarden gelden ook voor andere producten,
consulten die niet door de verzekeraar worden vergoed; zoals partner relatie-, werkgerelateerde problematiek en
aanpassingsstoornissen, coaching en mediation, conflictbemiddeling. Zowel op mijn website als in mijn praktijk is
informatie betreffende tarieven voor de wel en niet door de zorgverzekeraar vergoede zorg aanwezig.
Datum.......................................................................

