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BEHANDELOVEREENKOMST
Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, willen wij afspraken maken over een aantal
praktische zaken. Dit om onduidelijkheid of vergissingen in de toekomst te voorkomen.

INTAKE
De eerste of eerste 2 sessies vormen de intakefase. Hierin wordt informatie verzameld over u en uw klachten.
Hierbij hoort het invullen van een digitale vragenlijst voor of na de eerste sessie, zodat de uitkomst samen met
u besproken kan worden.

DUUR VAN EEN SESSIE
Een individuele therapiesessie (consult) duurt 45 minuten.

DUUR VAN DE THERAPIE
De duur van de therapie is afhankelijk van u, uw klachten en de behandelwijze. Sommige problemen zijn na
enkele sessies opgelost, andere problemen zijn zo veelomvattend, dat meer sessies nodig zijn. Uw huisarts
verwijst u, afhankelijk van de vermoedelijke diagnose, voor een kort (max 5 sessies), middel (max 8 sessies) of
intensief (max 12 sessies) behandeltraject. Wij streven naar een zo kortdurend mogelijke behandeling.

TWIJFEL EN/OF KLACHTEN
Soms hebt u wellicht geen zin om te komen, of vindt u het moeilijk om de afspraak na te komen. Het is dan van
groot belang dat u toch komt. Het is beter om te praten over waarom u geen zin hebt of het moeilijk vindt dan
dat u wegblijft en er alleen mee blijft zitten. Ook wanneer u klachten hebt over uw behandelaar of de
behandeling, is het belangrijk dit met uw behandelaar te bespreken.
Wordt er naar uw mening binnen de praktijk onvoldoende gehoor gegeven aan uw klacht, dan kunt u zich
richten tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen (LVVP).

AFSPRAAK AFZEGGEN
Een gemaakte afspraak moet minstens 48 uur van tevoren (via mail of telefonisch) afgezegd worden. Gebeurt
dit niet, dan zal de desbetreffende sessie, tenzij bij overmacht, toch in rekening worden gebracht. U kunt het
gemiste gesprek niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

U kunt ons telefonisch of via email bereiken. Via de website www.cordium.nl vindt u meer informatie over de
mogelijke behandelingen.

KOSTEN/VERGOEDING
Afhankelijk van de diagnose is een Kort, Middel of Intensief traject in uw basisverzekering voor de
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) opgenomen. Sommige verzekeraars vergoeden overige behandelingen
(deels) uit hun aanvullende pakket. De kosten worden door ons rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.
U bent geen eigen bijdrage verschuldigd. U heeft wel bij uw zorgverzekeraar een eigen risico (in 2018 EUR 385,). Voor alle vragen m.b.t. kosten en vergoedingen kunt u rechtstreeks bij uw verzekeraar terecht. Voor
vergoeding is een verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer uw problematiek niet voor vergoeding in
aanmerking komt, is het tarief EUR 90,- per sessie.

AFSLUITEN BEHANDELING
Wij vinden het belangrijk dat de behandeling goed wordt afgerond. Daarom vindt altijd een afsluitend gesprek
plaats, waarin we samen de behandeling evalueren en het contact beëindigen. Dat geldt ook wanneer u
voortijdig wilt/moet stoppen met de behandeling. Tevens wordt via een digitale vragenlijst geëvalueerd.
Na afloop moet uw dossier nog 15 jaar bewaard worden. Daarna wordt het vernietigd.

VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS
De praktijk is lid van het NIP en de LVVP. Wij verbinden ons aan de NIP Beroepscode voor Psychologen 2015.
Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Uw huisarts is de enige aan wie wij kort verslag
uitbrengen over de behandeling. Voor het verstrekken van informatie over uw behandeling aan overigen is
altijd uw schriftelijke toestemming vereist. Indien u instemt met informatieverstrekking aan uw huisarts
verzoeken wij u hieronder uw handtekening te zetten.
Voor controle-, onderzoeksdoeleinden en visitatie geeft u hierbij toestemming voor het geanonimiseerd
gebruik van uw gegevens.
.................................................................................................................................………………………………………………
…………..
Wilt u onderstaande akkoordverklaring invullen, ondertekenen en inleveren bij uw behandelaar?

Hiermee verklaar ik dat ik kennis heb genomen van en akkoord ga met de hierboven beschreven praktische
informatie over de praktijkvoering van Psychologiepraktijk Josette van Luytelaar
Ik stem wel/niet in met berichtgeving aan de huisarts
Naam: …………………………………………………………………………....
Geboortedatum: ……………………………………………………………..
Njimegen, (datum)………………………..Handtekening………………………………………………………

