
Algemene voorwaarden, kosten en betalingsvoorwaarden  

Behandeling bij Psychologiepraktijk Zuijderwijk vindt plaats onder de volgende algemene voorwaarden: 

Bereikbaarheid:  

U kunt een e-mail sturen naar contact@psychologiepraktijkzuijderwijk.nl of bellen naar telefoonnummer 
06-41781086. Als ik u niet persoonlijk te woord kan staan kunt u een bericht achterlaten op mijn voicemail, 
graag met uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Psychologiepraktijk Zuijderwijk is gelegen aan de Kloosterlaan 172 in het centrum van Breda. U kunt gratis 
parkeren buiten de singels van Breda, voor de deur geldt betaald parkeren.  

Afspraakduur: 

Een intakegesprek duurt 45-60 minuten. Een behandelsessie duurt 45 minuten. Er is nog wel eens enige 
verwarring omdat er wordt gesproken over een “therapie-uur”. Een therapie-uur bestaat uit 45 minuten 
face-to-face gesprekstijd en 15 minuten is bedoeld voor voorbereiding, verslaglegging, etc..  

Rechten en plichten van de psycholoog en de cliënt 

Als vrijgevestigde psycholoog ben ik verplicht me bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan 
bepaalde regels. Deze staan voor GZ-psychologen in de Beroepscode voor Psychologen.  
Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en 
de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en 
cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht. 

De behandelrelatie 

Als psycholoog ben ik verplicht mijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. Er is alleen 
sprake van een strikt beroepsmatig contact. 

Geheimhouding van uw gegevens / vertrouwelijkheid 

Alle informatie uit onze gesprekken wordt strikt vertrouwelijk behandeld, conform de beroepscode van het 
Nederlands Instituut van Psychologen. Alleen na uw schriftelijke toestemming kan informatie verstrekt 
worden aan derden (bijvoorbeeld uw partner, huisarts, bedrijfsarts). 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Ik mag alleen in noodsituaties mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar 
zouden komen. Als een dergelijk situatie zich voordoet zal ik u eerst op de hoogte stellen. Ik heb geen 
toestemming van u nodig wanneer ik anoniem over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in de 
vorm van intervisie, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.  

Opt-outregeling (privacyverklaring) 

Indien u er principieel bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie 
onder ogen krijgt, dan kunt u daartegen bezwaar maken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 
hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld welke ter ondertekening op de praktijk aanwezig is. Dit geldt 
tevens voor bezwaren tegen het aanleveren van ROM-data aan het DBC Informatie Systeem (DIS) en de 
minimale dataset aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). 

Het behandelplan 

Ik ben verplicht u te informeren over wat ik denk dat er met u aan de hand is. We gaan in overleg over het 
doel van behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook zal ik met u een inschatting 
maken hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming 
voor de behandeling. Ik zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. 

Dossier 

Het is verplicht alle informatie over de intake, diagnose en behandeling in een beveiligd electronisch 
patientendossier (EPD) bij te houden. Omdat dit dossier over u gaat, kunt u het uiteraard inzien. Na 
afsluiting van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een 
medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden. U kunt een verzoek indienen om de termijn te 
verlengen of te verkorten. 

Klachtmeting en aanleveren minimale dataset 

Tijdens de intake en het behandeltraject wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om uw klachten en 
problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en het effect van de behandeling te meten: Routine 
Outcome Monitoring (ROM). U zal gevraagd worden de vragenlijsten via een afgeschermde 
internetomgeving in te vullen. De uitslag wordt met u besproken binnen het behandeltraject. Doordat er 
meerdere metingen plaatsvinden gedurende het behandeltraject wordt het beloop van de klachten 
zichtbaar. 

Wij zijn door de verzekeraars verplicht om de gegevens die uit de ROM begin- en eindmeting komen aan 
te leveren bij de Stichting Benchmark Nederland (SBG). Deze gegevens worden geanonimiseerd 
aangeleverd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u. Indien u niet wil dat uw gegevens worden 
aangeleverd, dient u dit bij mij kenbaar te maken. 
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Klachten 

U kunt met klachten over mij of mijn behandeling bij voorkeur eerst terecht bij mij. Als dit niet tot een 
bevredigende oplossing leidt kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: 
klachten@nvgzp.nl. 

Waarneming 

Psychologiepraktijk Zuijderwijk zal u zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vakanties en 
afwezigheden. Mocht er voor langere tijd sprake zijn van afwezigheid zijn, dan zal samen met u worden 
gekeken naar de beste oplossing. Eventueel kan er dan sprake zijn van waarneming door een andere 
behandelaar. 

Beleid bij crisissituaties 

Psychologiepraktijk Zuijderwijk biedt behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit betekent dat er 
in principe geen sprake mag zijn van crisisgevoelige of anderszins risicovolle problematiek. Indien er 
gedurende een lopende behandeling een psychische crisis ontstaat waarvoor professionele hulp nodig is, 
dan is de praktijk telefonisch of per e-mail bereikbaar. Indien het geen uitstel kan verdragen kan er tijdens 
reguliere kantooruren het beste een beroep op de eigen huisarts worden gedaan. Buiten kantooruren kan 
in geval van crisis de huisartsenpost worden gebeld. 

Kosten en betalingsvoorwaarden  

Voorwaarden vergoeding 

In 2020 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de 
Generalistische Basis GGZ. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een 
verwijzing door een huisarts, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Om de behandeling 
vergoed te krijgen dient er een DSM-diagnose te worden gesteld. Heeft u een restitutiepolis dan wordt 
100% van de zorg vergoed. Heeft u een naturapolis dan wordt er een bepaald percentage van de zorg 
vergoed (ga dit na bij uw zorgverzekeraar). 

Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag hooguit drie maanden liggen. 
Daarop moet vermeld staan: 

• Uw gegevens. 

• Een expliciete keuze van de verwijzer voor de Generalistische Basis GGZ. 

• Dat er sprake is van een DSM-stoornis of het vermoeden hiervan (zo mogelijk aangeven welke). 

• De naam, functie en AGB code van de verwijzer. 

• De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk. 
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Eigen risico:  

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het 
bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is 
het minimale eigen risico € 385 per persoon. Let op: indien u uw eigen risico hebt verhoogd wordt dit 
totale bedrag eerst verrekend door uw zorgverzekeraar. 

  

Producten Generalistische Basis GGZ 

In de Generalistische Basis GGZ wordt een onderverdeling gemaakt in producten, ieder met een 
bijbehorende behandelduur. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of de klachten waarmee u komt te 
vertalen zijn in een DSM-stoornis en wordt bekeken welk product (kort, middel, intensief of chronisch) 
passend gaat zijn. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst, duur en 
complexiteit van uw klachten. Voor deze producten gelden maximale tarieven die zijn vastgesteld door 
NZa. Dit zijn de tarieven die ik als behandelaar maximaal aan u in rekening mag brengen. Dit geldt zowel 
voor verzekerde als voor onverzekerde zorg.  

  

'Onvolledig behandeltraject’  

Het kan zijn dat na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis of dat blijkt dat u 
beter behandeld kan worden binnen de Gespecialiseerde GGZ. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een 
DSM-stoornis, die niet vanuit het basispakket wordt vergoed. Het kan ook zijn dat u na het intakegesprek 
een andere behandelaar prefereert om het traject mee voort te zetten en daarom niet start met de 
behandeling. Uw dossier wordt dan gesloten als prestatie ‘onvolledig behandeltraject’, die wordt vergoed 
door de zorgverzekeraar. Voor een onvolledig behandeltraject (alleen een intakegesprek + indirecte tijd) 
geldt een tarief van € 219,78 (120 minuten directe en indirecte tijd). 

Tussentijds stoppen behandeling 

Als u de behandeling op eigen initiatief eerder wilt stoppen dan wordt het behandeltraject afgesloten en 
wordt het geleverde zorgproduct volledig in rekening gebracht. Dit is het zorgproduct dat tijdens intake 
werd vastgesteld.  

Als u meer gesprekken nodig heeft 

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u meer gesprekken nodig heeft dan wat 
binnen het afgesproken zorgzwaartepakket valt. In dat geval kan er geswitcht worden naar een ‘zwaarder’ 
product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Ik zal u daarvan op de hoogte stellen. Het is ook mogelijk 
dat u het advies krijgt om vanwege deze reden verder te gaan in de Specialistische GGZ. Ook dit gebeurt 
in overleg. 



BIG-nr.: 29922121925 | ABG-code: 94102742  |  AGB-code praktijk: 94065106    

BTW-identificatienr.: NL003041077B94 | KvK-nr.: 76005798 | Bankrekeningnr.: NL57 KNAB 0259 7156 03 



Kosten en declareren verzekerde zorg 

U kunt pas declareren bij uw zorgverzekeraar als het behandeltraject is afgerond of wanneer uw dossier 
wordt gesloten als prestatie ‘onvolledig behandeltraject’. U betaalt voor het intakegesprek (incl. 
intakeverslag en advies) € 219,78 en per behandelafspraak een voorschot van € 105,00. De betaling kan via 
de website bij het plannen van de afspraak (iDEAL) of in mijn praktijk aan het einde van de afspraak (via 
pin). De facturen die u hiervan krijgt kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar. De factuur die u wel kunt 
indienen bij uw zorgverzekeraar krijgt u aan het einde van het traject.  

Onverzekerde zorg  

Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed. Als er geen DSM-diagnose kan worden 
vastgesteld wordt de verleende zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig 
van uw huisarts en de kosten van de intake (incl. intakeverslag en advies) € 219,78 en van de 
behandelsessies € 105 (per sessie) komen dan voor uw eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien u 
om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen. De betaling kan via de website bij het plannen van de 
afspraak (iDEAL) of in mijn praktijk aan het einde van de afspraak (via pin). 

No show / afspraak annuleren 

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij verzuim van 
afmelden en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 75% van de consultprijs in rekening 
gebracht. Het annuleren of wijzigen van een afspraak kan, per e-mail of telefonisch (bellen of WhatsApp), 
kosteloos tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak. De factuur hiervan kan niet bij uw zorgverzekeraar 
ingediend worden en dient u zelf te betalen. 

Betalingstermijn 

De facturen dienen door u binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. 

Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de u 
een herinnering en een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te 
betalen. 

Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan uw verplichtingen, dan is 
Psychologiepraktijk Zuijderwijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, 
dan wel door derden te laten uitvoeren. 

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde 
bedragen komen ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 25.  
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Bij een betalingsachterstand is Psychologiepraktijk Zuijderwijk gerechtigd verdere behandeling op te 
schorten totdat u aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. 



BIG-nr.: 29922121925 | ABG-code: 94102742  |  AGB-code praktijk: 94065106    

BTW-identificatienr.: NL003041077B94 | KvK-nr.: 76005798 | Bankrekeningnr.: NL57 KNAB 0259 7156 03 


