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    Spectrum psychologie & psychotherapie 
       De Morinel 41 I 8251 HT Dronten I 06-19657777 

 

  

Algemene voorwaarden   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geleverde zorg door de gz-psychologen van Spectrum psychologie  

& psychotherapie:  

A. van Rossum-Weening, BIG registratienummer gz-psycholoog 59035453425 

G.H. Pasveer, BIG registratienummer gz-psycholoog 19048038725/psychotherapeut 19048038716 

M.E. Meijeren, BIG registratienummer gz-psycholoog 39058924825/psychotherapeut 59058924816 

 

Vergoeding 

Spectrum psychologie & psychotherapie is een zelfstandig gevestigde praktijk en levert basis- en gespecialiseerde niet-

klinische geestelijke gezondheidszorg. De psychologen van Spectrum psychologie & psychotherapie hebben met de meeste 

zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor vergoeding van de behandelkosten uit de basisverzekering.  

 

Na het afsluiten van de behandeling declareert uw behandelaar de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar via een 

Diagnose Behandel Combinatie (DBC; gespecialiseerde ggz) of via een behandelproduct (basis-ggz). De DBC bestaat uit het 

totaal aan directe en indirecte tijd van de geleverde zorg. De prijzen van de DBC’s in de s-ggz zijn vastgesteld door de 

Nederlandse zorgautoriteit (Nza), evenals de prijzen van de productgroepen in de b-ggz.  

 

Kosten 

Op grond van de zorgverzekeringswet worden jaarlijks de bedragen voor het eigen risico bekend gemaakt door uw 

zorgverzekeraar. De gemaakte zorg-/behandelkosten worden door uw zorgverzekeraar verrekend met het saldo van uw 

eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart. Wanneer de behandeling in het daarop volgende jaar wordt 

afgesloten en gedeclareerd, verrekent de zorgverzekeraar achteraf het eigen risico, voor zover dat van toepassing is.    

 

Indien u na aanmelding afziet van verdere behandeling, wordt uw dossier gesloten en brengen wij de kosten van de  pré-

intake bij uw zorgverzekeraar in rekening: deze kosten vallen onder het eigen risico.  

 

In het geval dat het wettelijke eigen risico door de zorgverzekeraar wordt ingehouden op de uitbetaalde declaratie aan 

Spectrum, wordt het eigen risico door Spectrum bij u in rekening gebracht.  

 

Indien u bent verhinderd voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven 

aan uw behandelaar, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening 

gebracht: deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  

 

Diagnose en behandeling 

Op grond van een vermoedelijke diagnose verwijst de huisarts u naar Spectrum voor behandeling in de basis-ggz (b-ggz) of 

gespecialiseerde ggz (s-ggz). Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen via onze 

website. Op verzoek sturen wij u een aanmeldformulier toe per post.  

 

Volgens de wettelijke regels is bij aanvang van de behandeling de verwijsbrief van de huisarts nodig en een kopie van uw 

zorgpas of ziektekostenpolis. Ook dient u zich te legitimeren.  

Na de intake stelt de gz-psycholoog de uiteindelijke diagnose vast, waarna een definitief advies volgt voor behandeling in de 

basis-ggz of in de gespecialiseerde ggz; hierdoor kan het behandelaanbod afwijken van de oorspronkelijke verwijzing. 

Wanneer er een contra-indicatie bestaat voor behandeling bij Spectrum, verwijzen wij u terug naar de huisarts met een 

advies voor behandeling elders. Sommige behandelvragen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering: u wordt 

hierover voorafgaand aan het behandeltraject geïnformeerd. U kunt er voor kiezen om het traject voor eigen rekening te 

volgen. 

 

Alle behandelingen vinden plaats door een BIG-geregistreerde gz-psycholoog of psychotherapeut. De behandelaar van 

Spectrum psychologie & psychotherapie tekent in het dossier het verloop aan van de gesprekken en/of maakt notities van 

intern of extern overleg. Bij verzoek om inzage in uw persoonlijke dossier vallen  de persoonlijke werkaantekeningen van de 

behandelaar buiten het inzagerecht.  
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De behandeling wordt uitgevoerd op basis van een behandelplan conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings 

Overeenkomst (WGBO) dat u ter ondertekening wordt aangeboden.  

 

Gedurende de behandeling is voorzien in effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring/ROM).  

 

Over aanvang en beëindiging van uw behandeling wordt met uw toestemming de verwijzend (huis)arts door ons 

geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met u, tussentijds overleg met de verwijzer plaatsvinden.  

 

Overig 

Spectrum psychologie & psychotherapie heeft een Privacy- en Klachtenreglement welke integraal deel uit maken van de 

Algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage bij de praktijk en zijn te vinden op onze website.  

 

Akkoordverklaring  

Bij aanmelding wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Het aanvinken van het antwoord 

‘ja’ en vervolgens het verzenden van het aanmeldformulier via onze website of per post geldt als 

ondertekening/akkoordverklaring van de bovengenoemde bepalingen.  


