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Beste  cliënt,   
U  heeft  zich  aangemeld  voor  diagnostiek  of  behandeling  bij  PsyConsult  Culemborg.  Bij  deze  wil  ik  u  
informeren  over  een  aantal  belangrijke  zaken.   
  
Verwijsbrief   
Om  de  kosten  voor  de  diagnostiek  of  behandeling  bij  uw  zorgverzekeraar  te  kunnen  declareren,  is  
het  noodzakelijk  dat  u  een  verwijsbrief  heeft.  Deze  moet  aan  een  aantal  eisen  voldoen.  Uw  verwijzer  
moet  aangeven  of  u  voor  de  generalistische  basis  GGZ  of  voor  specialistische  GGZ  verwezen  wordt,  
en  hij  of  zij  moet  een  vermoedelijke  diagnose  noemen.  Deze  verwijsbrief  kunt  u  meenemen  naar  het  
eerste  gesprek.  Wanneer  deze  brief  er  niet  is,  zal  de  verzekeraar  achteraf  geen  restitutie  van  
gemaakte  kosten  verlenen.   
  
Informatie  over  voorgaande  behandelingen   
Misschien  heeft  u  elders  al  behandeling  gehad  voor  uw  klachten.  Vraag  in  dat  geval  de  informatie  bij  
uw  vorige  behandelaar  op  en  neemt  deze  mee  naar  het  intakegesprek.   
  
Intakegesprek   
Het  intakegesprek  duurt  60  minuten.  Hierin  bespreken  we  uw  klachten,  wat  u  al  gedaan  heeft  aan  
uw  klachten  en  op  welke  manier  uw  klachten  uw  leven  beïnvloeden  en  welke  belangrijke  
gebeurtenissen  er  in  uw  leven  zijn  voorgevallen.    Daarnaast  zal  ook  uw  medicatiegebruik,  alcohol-‐  
en/of  drugsgebruik  en  uw  lichamelijke  gezondheid  besproken  worden.  Soms  is  een  tweede  gesprek  
(verlengde  intake)  nodig.  
Naast  de  tijd  die  u  in  mijn  spreekkamer  doorbrengt,  betaalt  u  (of  uw  zorgverzekeraar)  ook  voor  de  
‘indirecte  tijd’.  Dit  is  de  tijd  die  ik  besteed  aan  het  maken  van  een  verslag,  de  correspondentie  met  
uw  huisarts  of  verwijzer  en  eventueel  overleg  met  anderen.  Bij  het  intakegesprek  is  dat  30  minuten  
en  bij  een  therapiegesprek  van  50  minuten  is  dat  10  minuten.    
  
Vervolgafspraken  –  behandeling   
Aan  het  eind  van  de  intake  geef  ik  u  een  samenvatting,  een  diagnose  en  advies.  Als  u  ervoor  kiest  om  
bij  mij  in  behandeling  te  komen,  dan  maken  we  samen  een  behandelplan.  Hierin  staat  het  doel  van  
de  behandeling,  de  manier  waarop  we  dat  denken  te  behalen,  en  een  tijdplanning.  Ik  vind  het  
belangrijk  om  vooraf  afspraken  te  maken  over  hoe  lang  de  behandeling  ongeveer  zal  duren.  Dat  
houdt  u  en  mij  gefocust  op  het  resultaat.  
De  vervolgafspraken  plannen  we  met  een  bepaalde  frequentie  (zo  nodig  vooruit).    
  
Kosten  en  vergoeding   
Ik  heb  met  een  aantal  zorgverzekeraars  contracten.  Na  het  beëindigen  van  de  behandeling  (of  na  één  
jaar  behandeling)  krijgt  uw  zorgverzekeraar  een  factuur  van  mij.  In  alle  overige  situaties  zal  de  
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factuur  aan  u  gestuurd  worden.  U  kunt  deze  factuur  bij  uw  zorgverzekeraar  indienen.  U  krijgt  van  mij  
een  overzicht  met  alle  relevante  gegevens  voor  uw  zorgverzekering.  Het  hangt  af  van  uw  
verzekeringsmaatschappij  en  soort  polis  hoeveel  u  terugkrijgt.  Bij  de  meeste  zorgverzekeraars  ligt  dat  
tussen  de  50  en  100%.  Informeer  u  dus  goed  vooraf,  om  later  niet  voor  vervelende  verrassingen  te  
komen  staan.  
 
Tarieven  2019  
De  uiteindelijke  kosten  zijn  afhankelijk  van  het  aantal  behandelminuten  in  de  DBC.  
    
Intakegesprek:  60  minuten  plus  30  minuten  indirecte  tijd  
Behandelsessie/  psychotherapie:  50  minuten  plus  10  minuten  indirecte  tijd  
Medicatiecontact:  werkelijke  tijd  in  minuten  en  10  minuten  indirecte  tijd  
Telefonisch  contact:  werkelijke  tijd,  met  een  minimum  van  10  minuten  plus  5  minuten  indirecte  tijd  
Emailcontact:  werkelijke  tijd,  met  een  minimum  van  10  minuten  
  
Reflectum  
Tijdens  de  behandeling  zal  u  gevraagd  worden  een  aantal  keer  een  lijst  in  te  vullen  die  betrekking  
hebben  op  uw  klachten.  U  krijgt  daarvoor,  via  Reflectum  een  mail.  
De  lijst  geeft  inzicht  in  het  verloop  van  de  klachten.  Deze  informatie  wordt,  geanonimiseerd  verwerkt  
en  is  tevens  een  eis  van  de  zorgverzekeraar.    
  
Therapieland  
Tevens  kan  er  gedurende  de  behandeling  gebruik  gemaakt  worden  van  e-‐health.  De  module  die  
gekozen  wordt,  is  afhankelijk  van  de  klachten.  Daarbij  is  er  een  mogelijkheid  om  via  de  
berichtenmodule,  beveiligde  mails  te  kunnen  versturen  aan  elkaar.  


