Algemene praktijkvoorwaarden
Bereikbaarheid
De praktijk is bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag
van 9.00-18:00 uur. Buiten deze tijden kunnen vragen en
(af)meldingen worden ingesproken op de voicemail (06-88819006),
ook in het weekend. Berichten worden binnen 24 uur beantwoord.
Privacy
Uw privacy wordt optimaal gewaarborgd. Er wordt nooit informatie
verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor een gerichte schriftelijke
machtiging heeft ondertekend.
Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit en zorgverzekering te verifiëren. Daartoe vragen wij u
naar een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas tijdens uw eerste contact met onze praktijk. Wettelijk
gezien zijn BIG-geregistreerde hulpverleners verplicht geanonimiseerde –dus niet naar u herleidbaregegevens aan te leveren aan het DIS (DBC Informatie Systeem). Indien u hier bezwaar tegen hebt dient
u dit voor aanvang van de behandeling aan te geven en kunt u hiertoe een privacyverklaring
ondertekenen.
Kosten en betaling
M.b.t. kinderen: De praktijk heeft een contract afgesloten met de gemeentes die vallen onder de regio
Holland Rijnland (zie: www.hollandrijnland.nl/overons/gemeenten). Om voor vergoeding van de zorg
in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts, het Jeugd en Gezinsteam, de
schoolarts of een kinderarts nodig. De verrekening van de gemaakte kosten wordt direct met de
desbetreffende gemeente geregeld.
M.b.t. volwassenen: U heeft een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig om voor vergoeding
van de kosten van uw behandeling in aanmerking te komen. De huisarts mag alleen naar een GZpsycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSMIV. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn
uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Op basis van de aard en ernst van uw klachten wordt u
ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ):
Kort
€ 453,79 (ca. 5 gesprekken)
Middel
€ 773,19 (ca. 8 gesprekken)
Intensief
€ 1.212,41 (ca. 12 gesprekken)
Chronisch
€ 1.118,96 (ca. 12 gesprekken)
De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat
de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage
heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl
U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker
te weten hoeveel u vergoed krijgt. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een faktuur, die u
zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de
afspraak wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering
vergoed.
Waarnemingsregeling
Binnen de praktijk wordt waarneming geregeld bij langere afwezigheid. Hiermee is de continuïteit van
uw behandeling gewaarborgd. U wordt van te voren op de hoogte gesteld welke collega waarneemt.
Beroepskwaliteiten
Irma Röder, praktijkhouder, is Gezondheidszorgpsycholoog BIG, lid van het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP) en de LVVP. Klachten over de behandeling of de hantering van de beroepscode
kunt U, wanneer bespreking daarvan met de praktijkhouder geen oplossing biedt, voorleggen aan de
LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (zie www.lvvp.info).
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