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Algemene afspraken
Naam en voorletters:……………………………………………………………………………
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………
Straat:……………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:………………………………………………………………………...........
Telefoon:………………………………………………………………………………………..
Verwijzer:………………………………….……………………………………………………
Verzekering en BSN-nummer:….……………………………………………………………….
Verklaart:
●

●

●

●

●
●


●

Geïnformeerd te zijn omtrent de procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie
fasen: 1) Klachteninventarisatie/diagnostiek en formulering van behandeldoelen en
behandelplan. 2) Behandelfase: samen met uw psycholoog werkt u aan verandering van
uw problemen of klachten.3) Evaluatie en afronding: In een afsluitend gesprek wordt
teruggekeken op het behandelplan/proces en worden aandachtspunten voor de toekomst
besproken.
Wel/niet* in te stemmen met uitwisseling van informatie tussen de psychologiepraktijk en
uw huisarts/verwijzer*. Alleen als u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft
kunnen ook anderen uw gegevens opvragen.
Wel/niet* in te stemmen met gepseudonimiseerde aanlevering aan de landelijke DIS
(Diagnose Informatie Systeem). Indien u niet heeft ingevuld, dient u bijgaande
privacyverklaring in te vullen.
Akkoord te gaan met geanonimiseerde gegevensaanlevering t.b.v. ROM (Routine
Outcome Measurement). Stichting Benchmark GGZ (SBG) is een landelijk portaal waarin
de behandeleffecten van veelvoorkomende diagnoses inzichtelijk gemaakt worden.
Geïnformeerd te zijn door middel van de cliëntenbrochure van het Samenwerkingsverband
Eerstelijnspsychologen te Lelystad over werkwijze, bereikbaarheid en klachtenregeling.
Akkoord te gaan met de kosten die gemoeid zijn met de behandeling, zijnde 98,00 euro
per consult van 45 minuten therapietijd bij individuele behandeling indien de behandeling
niet tot de verzekerde zorg behoort. De algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP
zijn van toepassing. Op aanvraag verkrijgbaar of zie website:
www.psychologiepraktijktosserams.nl).
U dient ten alle tijden zelf na te gaan onder welke voorwaarden uw verzekering (een deel
van) de kosten vergoedt.
Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door
te geven. Tarief annulering binnen 24 uur voor afspraak (49,00 euro). Bij niet-verschijnen
zonder afzegging wordt een heel consult berekend (98,00 euro). Deze kosten kunnen niet
doorberekend worden aan uw verzekering. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

* Doorstrepen wat niet van toepassing is
Lelystad,
Handtekening cliënt(e):

