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AFSPRAKENFORMULIER 2022
De cliënt is geïnformeerd over:
 De procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie fasen:
- Intakefase: kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en onderzoek met behulp
van vragenlijsten (voor het afnemen van meerdere tests wordt één sessie in rekening
gebracht). Afronding met een adviesgesprek.
- Behandelfase: samen met de behandelend psycholoog werkt de cliënt aan verandering
van zijn/haar problemen of klachten.
- Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek
plaats. Verder wordt zo nodig een terugval-preventieplan opgesteld.
 Waar hij/zij terecht kan met eventuele klachten over beroepsmatig handelen van de
psycholoog, indien de praktijk daar onvoldoende gehoor aan kan geven. De informatie is
schriftelijk voorhanden.
 De regels die de praktijk hanteert ten aanzien van de privacy: zie privacyverklaring.
 De duur van de sessies: voor de intake wordt 90 minuten gereserveerd, voor een
behandelsessie minimaal 60 minuten en voor een EMDR-sessie minimaal 90 minuten.
 De zorg wordt vergoed, mits er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-stoornis en er
een verwijsbrief van de huisarts kan worden overlegd. Telefonische en e-mailconsulten
kunnen in rekening worden gebracht. Ook wanneer er na een intake geen verdere
behandeling volgt wordt er een bedrag gedeclareerd. Evt. reistijd wordt ook gedeclareerd.
Voor vragen over de vergoeding verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. De kosten van de
behandeling vallen onder het wettelijk eigen risico van uw verzekering (in 2022 is dit € 385 per
jaar).
Met ingang van 2022 wordt alle verleende zorg maandelijks gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar (en niet meer na afloop van een behandeling).
 Wanneer de behandeling niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar geldt een tarief van
€ 119,96 per gesprek van 45 minuten. Kosten voor testgebruik of E-health zijn daarbij niet
inbegrepen.
De cliënt gaat akkoord met:
 Uitwisseling van informatie, in de vorm van een schriftelijk bericht en telefonisch overleg,
tussen Psychologenpraktijk Thonhäuzer en de huisarts, de verwijzer en/of bedrijfsarts.
 Indien de behandelaar dat nodig acht, consultatie van derden (collega psycholoog of
psychiater) over de casus van cliënt. Dit intercollegiaal overleg wordt in rekening gebracht.
 Het bij de cliënt in rekening brengen van de sessie wanneer afspraken minder dan 48 uur van
tevoren worden afgezegd. Afspraken kunnen zowel per e-mail, tekstbericht, als telefonisch
worden geannuleerd.
 Het uiterlijk betalen van de facturen van Psychologenpraktijk Thonhäuzer binnen twee weken
na factuurdatum.

Schriftelijk akkoord van de cliënt
Handtekening cliënt: ………………………………………….

Datum: ……………………..
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