
 
 
Behandelingsovereenkomst BGGZ  
 
Naam: 
Adres: 
Geboortedatum: 
Telefoon: 
E-mail: 
Polisnummer: 
Huisarts: 
Datum intake: 
 
 
Afspraken 
De duur van de (therapie)gesprekken of sessies. Een gesprek is drie kwartier per keer. 
 
De behandeling bestaat uit verschillende fasen. 

 Een intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden, afname 
vragenlijsten en afronding met een adviesgesprek. 

 De behandelfase: samen met uw behandelend psycholoog werkt u aan een 
verbetering van uw situatie. 

 De afrondings-en evaluatiefase: het laatste gesprek waarin wordt teruggekeken en 
geadviseerd voor de situatie na de behandeling. 

 
U stemt wel/niet in met uitwisseling van informatie tussen de psychologenpraktijk en uw 
huisarts. Na de intake en na de afsluiting van de behandeling wordt een kort verslag 
gestuurd aan uw huisarts. Het eerste bevat de mededeling dat u onder behandeling bent en 
het behandelplan. Het eindverslag gaat over het verloop van de behandeling. Behoudens 
aan de huisarts zullen de gegevens niet worden verstrekt aan derden. De psycholoog geeft 
hiervoor, in aansluiting op het advies van het NIP, geen verklaring af. 
 
Effectmeting met vragenlijsten zullen binnen de behandeling worden gebruikt. Deze 
gegevens mogen alleen voor landelijke verwerking worden gebruikt na uw toestemming. 

 
Indien u klachten heeft over de behandeling is het van belang voor het slagen van de 
behandeling dat u uw behandelaar hiervan op de hoogte stelt. Uw behandelaar is dan in 
staat hier wat aan te doen. Indien u er samen niet uitkomt kunt u met eventuele klachten 
over beroepsmatig handelen terecht bij de NVGzP. 
 
Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u een verwijzing nodig. Tijdens het 
intakegesprek zal worden bepaald of uw diagnose in aanmerking komt vergoeding door de 
ziektekostenverzekering.  
 
Tijdens het intakegesprek bent u ook door de psycholoog geïnformeerd over de vergoeding 
van de behandeling. De Zorgcirkel heeft geen contract afgesloten voor de Basis GGZ met de 
zorgverzekeraars en zal de nota na het afsluiten van de behandeling naar u sturen. U kunt 
deze indienen bij uw zorgverzekeraar. De Zorgcirkel houdt zich aan de Nza tarieven.  
 



De tarieven voor de behandeltrajecten zijn in 2021: 

 Kort     € 522,13  

 Middel    € 885,01  

 Intensief    € 1434,96  

 Chronisch    € 1380,49  

 Onvolledig behandeltraject  € 228,04. 
 
De keuze voor een van deze trajecten is afhankelijk van uw problematiek en de ernst 
daarvan. 
 
Hieronder een korte samenvatting van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg. 

 Bij een restitutiepolis zal de vergoeding doorgaans 100% zijn.  

 Bij een naturapolis zal de vergoeding doorgaans  80% of lager zijn. 
 
Bij declaratie naar de zorgverzekeraar wordt een diagnosecode verstuurd. Mocht u hiertegen 
bezwaar hebben, dan is het nodig een aparte privacyverklaring GGZ te tekenen. De 
zorgverzekeraar moet van dit bezwaar op de hoogte worden gesteld, waarbij gevraagd kan 
worden naar het overleggen van deze privacyverklaring GGZ. 
 
In 2021 bedraagt het eigen risico € 385,-. Dit bedrag wordt in rekening gebracht voor alle 
zorg in het basispakket. 
 
Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd. U kunt 
hiervoor contact opnemen met het afsprakenbureau op telefoonnummer 088- 559 9100 of 
een mail sturen naar  afsprakenbureau@zorgcirkel.com. 
 
Indien u te laat bent, of niet heeft afgezegd, dan kan er een tarief van € 60,- per 45 minuten 
in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging. 
Deze betaalt u zelf en kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar. 
 
 
Handtekening cliënt: 
dd: .  .-..  -2021  
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