Afsprakenformulier
De heer/ mevrouw:
Adres:
Geboortedatum:
verklaart geïnformeerd te zijn over:
- De procedure van de behandeling. Deze begint met een intake (invullen vragenlijsten, kennismaking,
inventarisatie probleemgebieden), vervolgens adviesgesprek (bespreken diagnose en behandelplan),
behandelfase, tussentijdse evaluaties & afronding.
- De gespreksduur bij individuele gesprekken van 45 minuten en bij groepsbehandeling twee keer 1,5 uur
(psychotherapie en vaktherapie beeldend).
- Het landelijk dbc-informatiesysteem (DIS). De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot
belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder
andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam,
adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u
hiertegen bezwaar hebt, kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS.
- Het belang van intern overleg met collega’s en geeft hiervoor wel/geen toestemming. Hierbij wordt de intake
en/of behandeling anoniem besproken, zijn de collega’s ook BIG geregistreerd en hebben allen
geheimhoudingsplicht.
- Het wettelijk verplichte eigen risico dat geldt bij de zorgverzekering.
- Het op tijd afzeggen van afspraken. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren zijn afgezegd, ongeacht de
reden, worden in rekening gebracht. De tarieven zijn €50,- voor individuele sessies en voor groepssessies €50,per onderdeel van 1,5 uur. De kosten die het gevolg zijn van niet tijdig afzeggen worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar.
- Uitwisseling van informatie tussen de behandelaar en de huisarts/verwijzer en geeft hiervoor wel/geen
toestemming.
- Dossierinzage door visiteurs bij een officieel visitatietraject van de LVVP (landelijke beroepsvereniging voor
psychologen en psychotherapeuten) en geeft hiervoor wel/geen toestemming. Visitatie is een keer in de vijf jaar,
visiteurs zijn allen BIG geregistreerd en hebben geheimhoudingsplicht.
-Waar hij/zij terecht kan met eventuele klachten over beroepsmatig handelen van de psychotherapeut, als de
praktijk daar onvoldoende gehoor aan kan geven. Deze informatie is te vinden op de website van de praktijk
www.koerspsychotherapie.nl.
- Akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden en deze als bijlage te hebben ontvangen; het betalen van de nota
en de mogelijkheid deze zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar. Cliënt is er van op de hoogte dat de
behandeling mogelijk niet geheel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Zie
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/ en klik op bijlage 1 voor de NZA tarieven van 2021.
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Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet
annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de
patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald,
dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14
dagen te betalen.
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar
verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde
bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op
tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
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