Behandelovereenkomst
Het volgende is overeengekomen met ondergetekende en Psychologie Praktijk Tilburg

Naam en voorletters:

……………………………………………………………………

Geb. datum:

……………………………………………………………………

BSN:

……………………………………………………………………

Zorgverzekeraar & nummer …………………………………………………………..……
Straat:

……………………………………………………………………

Postcode en plaats:

……………………………………………………………………

Telefoon:

thuis:………………………… mobiel:…………………………

Email:

……………..……………………

•

Dienstverlening vindt plaats op basis van afspraken vastgelegd om
behandelovereenkomst/privacy verklaring om onduidelijkheden/ geschillen te voorkomen

•

Je bent op de hoogte van het beroepsgeheim van de behandelend psycholoog. Informatie
blijft vertrouwelijk. Er wordt geen informatie aan derden verschaft, tenzij dit relevant is, in het
belang van behandeling of herstel EN met door jou gegeven schriftelijk toestemming
Indien je toestemt met uitwisseling van informatie tussen Psychologie Praktijk Tilburg en uw
huisarts gebeurt dat indien nodig of gewenst (korte rapportage/overleg)
 Ik stem NIET in met informatieverstrekking aan huisarts
 Ik stem WEL in met informatieverstrekking aan huisarts
Huisarts & adres: ……………..……………………

•

•

Transparantie & crisis
Je blijft open en eerlijk in contact met je behandelend psycholoog. Ook indien dit moeilijke
onderwerpen betreft zoals doodswensen of -plannen. Ten tijde van crisis neem je contact op
met je eigen huisarts of met een dienstdoend huisarts/ huisartsenpost MB 0900- 33 22 22 2

•

Afspraken plannen en afzeggen
In overleg worden afspraken samen gepland. Kosteloos afzeggen kan tot 24 uur voor het
gesprek, gerekend vanaf een werkdag (ma-vr). Afzeggen kan via email, WAPP of telefonisch
(voicemail). Wanneer je later afbelt, geen gebruik maakt van de gereserveerde tijd, wordt het
consultbedrag in rekening gebracht welke je per bank voldoet vóór de aanvang van de eerst
volgende afspraak.

•

De praktijk biedt 3 opties, Kruis de optie aan die u wenst
 1. verzekerde zorg; zorgverzekeraar wil uw diagnose weten (minder privacy), kopie
verwijsbrief HA lever je aan
 2. onverzekerde zorg; zelf betalen = zelf bepalen: privacy gegarandeerd, geen beperkingen
in te behandelen klachten
 3. zakelijke kosten, offerte basis,

•

Vergoedingen zie hiervoor aanvullend de website
•
•
•

•

•
•

De praktijk werkt op basis van GBGGZ basis verzekering vergoede restitutie zorg
na afronding van de behandeling ontvang je de totaalnota.
de praktijk heeft geen contract en contact met de zorgverzekeraar, is niet op de hoogte
van voorwaarden en vergoedingen en derhalve ook niet verantwoordelijk
indien je restitutie wenst of informatie daarover ben je zelf verantwoordelijk om contact te
nemen met je verzekeraar. NB. beperkte privacy
Voor vergoeding is nodig :
➢ verwijsbrief (huisarts/specialist: ‘vermoeden van een DSM diagnose’ en AGB arts.
➢ persoonsgegevens aanleveren voor op de nota; hiermee stemt je in
➢ verbruik eigen risico (wettelijk) indien basis/ GBGGZ;
Aanvullende verzekering; vergoeding alternatief: lidmaatschap NVPA; nota in overleg
Privacy tov verzekeraar: de NZa biedt in haar declaratieregels binnen de GGZ, de
mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het vermelden van diagnose-informatie op de
nota. Dit kan door een privacyverklaring. De nota bevat dan geen naar de diagnose
herleidbare gegevens. Nota en privacyverklaring dien je tegelijkertijd in bij de
zorgverzekeraar. Deze verklaring vind je bijgaand in de mail, graag in tweevoud
meenemen.

•

Betaling & Kosten
Elk consult reken je direct en contant af. Heden is het niet mogelijk te pinnen. Voor actuele
tarieven zie mail of website Je kunt de betaling vooraf in de kamer voldoen via smartphone
internet bankieren. Wanneer betaling niet geschiedt kan behandeling niet plaatsvinden.

•

Klachten
Ben je het niet eens met het beroepsmatig handelen van je behandelend psycholoog dien je
dit bespreekbaar te maken. Wanneer dit besproken is en je hier samen niet uitkomt, dan kan
je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Je kunt
informatie vinden op: www.psynip.nl

 ondergetekende is op de hoogte van het privacybeleid (AVG) bijgevoegd en op website
 ondergetekende is op de hoogte dat actuele informatie nagelezen kan worden op de website
www.psychologiepraktijktilburg.nl
 ondergetekende heeft bovenstaande gelezen, begrepen en stemt hiermee in

Voor gezien:
Datum: …………………………
Handtekening cliënt(e)

Handtekening psycholoog

