Behandelingsvoorwaarden 2017 Psychologenpraktijk J. Piekstra
Check voordat u zich bij ons aanmeldt altijd eerst hoe u bent verzekerd en welk deel van de behandeling bij PPJP
wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen. Dit verschilt per polis en per zorgverzekeraar. Zo
voorkomt u onvoorziene kosten na afloop van de behandeling. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij u een
psychische stoornis kan worden vastgesteld. Is dit niet het geval, dan kunt u de behandeling zelf betalen. De kosten
hiervoor bedragen € 90,00 per zitting van 45 minuten.
Psychologische behandeling komt ten laste van het eigen risico (minimaal €385,00 in 2017).
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u kijken op de website http://www.ppjp.nl/kosten-envergoedingen/
De verwijsbrief van uw huisarts dient door ons ontvangen te zijn, vóór het eerste gesprek plaatsvindt. De
verwijsbrief moet aan de eisen voldoen zoals vastgesteld door de NZA. Voor een voorbeeld van een volledige
verwijsbrief kunt u kijken op http://www.ppjp.nl/verwijzers/
Tijdens het eerste gesprek dient u de volgende documenten mee te nemen:
o uw pasje van de zorgverzekeraar
o een geldig legitimatiebewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs);
o dit formulier, door u ondertekend.
In geval van verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te bellen, sms-en, mailen of de voicemail in te
spreken. Wanneer u zich niet of niet tijdig afmeldt, betaalt u €45,00 voor de gemaakte kosten en de gereserveerde
tijd. Dit geldt ook bij ziekte of overmacht. U kunt deze kosten niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverlener is verplicht om een dataset aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) van de
Nederlandse Zorgautoriteit. Wij wijzen u erop dat u een privacyverklaring kunt invullen indien u hier bezwaar tegen
maakt. Zie voor meer informatie over deze aanlevering: https://www.dbcinformatiesysteem.nl/
Voor vragen en informatie kunt u altijd mailen of telefonisch contact opnemen. Kijk ook op onze website
http://www.ppjp.nl/ voor verdere informatie.
Ik verklaar goed geïnformeerd te zijn over de behandelingsvoorwaarden en kosten van behandeling en ga
hiermee akkoord.
Privacyverklaring:
Datum:
Naam:
Handtekening:

ja / nee

(omcirkelen wat van toepassing is)

