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Geachte cliënt,  
 
U wilt u aanmelden voor psychologische zorg bij onze praktijk. Voor een goede samenwerking willen wij u 
informeren over de kosten en de voorwaarden. Daarnaast willen we graag enkele afspraken met u maken.  
 
Telefonische bereikbaarheid 

U kunt uw psycholoog bereiken door te bellen met het telefoonnummer van het gezondheidscentrum waar u in 
behandeling bent. De centra zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Als uw 
psycholoog niet bereikbaar is, kunt u een boodschap bij het secretariaat achterlaten. 
 
Kosten die vergoed worden door uw basiszorgverzekering 

Sinds 1 januari 2014 valt psychologische zorg onder de zogenoemde Basis-GGZ. De Basis-GGZ wordt vanuit de 
basiszorgverzekering vergoed. De Basis-GGZ  bestaat uit verschillende zorgproducten. Op basis van o.a. de 
ernst van uw problematiek wordt bepaald voor welk zorgproduct u in aanmerking komt. Voor ieder zorgproduct 
hanteren wij een maximum aantal gesprekken en een (met uw zorgverzekeraar vastgelegde) vaste prijs. Voor de 
prijzen die SGE met uw zorgverzekeraar is overeengekomen, verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.  Let 
op: deze kosten vallen onder uw eigen risico! De hoogte van uw eigen risico is afhankelijk van wat u met uw 
zorgverzekeraar heeft afgesproken. Zie hiervoor uw eigen ziektekostenpolis en polisvoorwaarden. Verder willen 
we u erop wijzen dat wij verplicht zijn de prijs van het gehele product in rekening te brengen, ook wanneer u 
voortijdig stopt met de behandeling.  
Binnen de zorgproducten zijn verschillende varianten mogelijk (individuele gesprekken, groepstherapie, 
telefonische consulten, E-health, etc.). Uw behandelaar zal met u bespreken welke variant(en) voor u het meest 
passend is/zijn.  
 
Behandelingen die NIET vergoed worden door uw basiszorgverzekering 
Er zijn kosten die niet meer vergoed worden door uw basiszorgverzekering. Hieronder vallen relatietherapie, 

behandeling van enkele specifieke diagnoses en de behandeling van problemen die niet vallen onder een officieel 
erkende diagnose. Uw behandelaar kan u hierover meer vertellen. In deze gevallen zullen de kosten per consult 
bij u in rekening gebracht worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt elk jaar een maximumtarief vast voor 
een consult. Voor de huidige tarieven van deze onverzekerde zorg verwijzen wij u naar onze website: www.sge.nl  
 
Nakomen afspraken 

Zorgt u ervoor dat u de gemaakte afspraken steeds nakomt, uw psycholoog reserveert hiervoor tijd. Het nakomen 
van de afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te kunnen komen. 
Wanneer u niet naar een afspraak kunt komen dient u dit minimaal een volle werkdag (24 uur) van tevoren aan te 
geven. Gesprekken die op maandag zijn gepland dienen uiterlijk op vrijdag  09.30 uur geannuleerd te zijn. Indien 
u ons niet of te laat hierover informeert, worden de kosten apart aan u in rekening gebracht. De kosten van een 
standaard gesprek zijn € 50,00 per gemiste afspraak en worden u persoonlijk in rekening gebracht. Deze kosten 
worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u tot tweemaal toe een afspraak mist zonder tijdige afmelding 
zien wij ons genoodzaakt de behandeling beëindigen.  
 
Privacybeleid  

De privacyregels worden conform de wet uitgevoerd en zijn uitgewerkt in het privacybeleid van de organisatie.  
 
Ondertekening 

Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaar ik kennis te hebben genomen van bovenstaande 
afspraken en verklaar ik tevens met deze afspraken akkoord te gaan. 
 
 
 
Naam   …………………………………  Datum   ……………………………… 
 
 
 
 
Handtekening   ………………………   

 

https://sge.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1810b1cb-075a-4113-aee7-18fdde05012e

