
Privacy verklaring en informatiebrief zorg 2020  

U komt in aanmerking voor begeleiding door een behandelteam van Resultaat Psychologen, 
welke onder leiding staat van een regiebehandelaar. Alvorens dit traject te starten vragen wij u 
onze informatie over onze werkwijze door te lezen. In dit schrijven informeren wij u over hoe 
wij rond om deze begeleiding zeker stellen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en hoe de 
vergoedingen uit de zorg verlopen.   

U heeft het recht om, wanneer u dit wilt, uw gegevens in te zien, te laten corrigeren, of uw 
gegevens zelf te ontvangen voor overdracht. U kunt hiervoor op ieder moment een aanvraag 
bij ons indienen via onze website: https://www.resultaatpsychologen.com/privacy-
klachtenreglement U vindt hier ook ons uitgebreide privacyreglement, klachtenreglement en 
gedragscode.  

Wij hebben uw naam en contactgegevens vastgelegd. Dit hebben wij nodig om contact met u 
te kunnen onderhouden. Ook hebben wij uw BSN, geboortedatum en adres om op die manier 
zeker te stellen dat het u betreft. Verslagen over zorg delen wij enkel na uw expliciete 
toestemming met uw verwijzer, vallend onder het medisch beroepsgeheim. Wij houden 
daarnaast alle gegevens bij die wij vanwege de zorgwet moeten bijhouden om zodoende de 
begeleiding te kunnen declareren. Hieronder vallen uw behandelplan, diagnose en 
behandeltijden. Ook zullen er testen bij u worden afgenomen. Deze testinformatie hebben wij 
nodig voor een goede diagnose. De testen kunnen aan u worden toegezonden door Embloom 
via een beveiligde website.  

Wij hebben voor al onze medewerkers en partners zeer strikte regels om uw privacy te 
waarborgen. Wij zien hier ook middels regelmatige controles op toe. De meeste van onze 
begeleiders vallen daarnaast onder het medisch beroepsgeheim. Ook zijn al onze 
computersystemen beveiligd conform laatste inzichten en voldoen deze aan de wetgeving.  

Na de in de zorgwet verplichte bewaartermijn (15 jaar) zullen wij uw gegevens in onze 
systemen automatisch anoniem maken. Hierna kunnen we wel zien WAT er gebeurde maar 
niet met WIE.  

Het e-mail adres waar deze verklaring naar toe is gestuurd, zullen wij ook gebruiken voor alle 
overige correspondentie. Als dit adres niet veilig genoeg is voor u dan vernemen wij graag op 
welke wijze (e-mailadres) u correspondentie dan wilt ontvangen.  

Deze verwerking valt onder de zorgwet zoals hierna in detail beschreven. 
Voor vragen over uw privacy kunt u ook via onze website contact opnemen met onze 
functionaris gegevensbescherming.  

https://www.resultaatpsychologen.com/privacy-klachtenreglement
https://www.resultaatpsychologen.com/privacy-klachtenreglement


Vergoeding van de zorg  

Het zorgaanbod van Resultaat Psychologen valt onder de Zorgverzekeringswet. Resultaat 
Psychologen is een erkende Geestelijke Gezondheidszorg organisatie (GGZ) met een 
toelating door de minister van volksgezondheid in het kader van de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZI) waar gekwalificeerde, gecertificeerde en door 
ziektekostenverzekeraars en overheid erkende professionals hun werk uitvoeren. Onze 
professionals beschikken o.a. over de juiste BIG registratie, beroepsverenigingregistratie (NIP) 
en AGB-code. Om goede zorg te kunnen leveren werken onze professionals in 
behandelteams en hebben regelmatig multidisciplinair overleg. De behandelteams bestaan 
o.a. uit psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, gezondheidszorg-psychologen 
en A&O-psychologen. Mogelijk treft u daarom op uw behandelplan tevens de naam van de 
regiebehandelaar aan. De behandelteams optimaliseren door middel van intervisie en 
supervisie de behandeling die u van hen ontvangt.  

Na het intakegesprek wordt bepaald of u een basis generalistische GGZ- of een specialistisch 
GGZ-traject zult volgen bij ons. Voor beide soorten zorg is voor de vergoeding van deze zorg 
een doorverwijzing van een huis- of bedrijfsarts van belang. U wordt vriendelijk verzocht mee 
te werken bij het verkrijgen van een verwijzing door één der genoemde doorverwijzers, indien 
dit van toepassing is. Tevens vragen wij u om mee te zullen werken aan de (administratieve) 
handelingen die noodzakelijk zijn om de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar 
(geautomatiseerd) te kunnen innen. Bijna alle basis generalistische GGZ- en specialistische 
GGZ-trajecten vallen in de basisverzekering en worden vergoed door uw zorgverzekeraar. 
Resultaat Psychologen, danwel de bij haar aangesloten regiebehandelaren, heeft met bijna 
alle in Nederland bestaande zorgverzekeraars contracten. In geval van een contract met de 
verzekeraar worden de kosten voor de behandeling direct bij de verzekeraars gedeclareerd. 
Wel dient u bij zowel de basis generalistische GGZ- als de specialistische GGZ-zorg rekening 
te houden met het verplichte eigen risico voor de basisverzekering (€ 385,-) welke door uw 
zorgverzekeraar bij u in rekening zal worden gebracht, mits deze nog niet is uitgeput. Mogelijk 
stuurt de verzekeringsmaatschappij u een overzicht van de kosten. Niet alle zorg kan 
aanspraak maken op vergoeding https://www.resultaatpsychologen.com/vergoedingen. Alle 
zorg is niet belast met BTW en u hoeft geen extra bijdrage te betalen, behalve uw (wettelijk) 
eigenrisico.  

Hieronder leest u wat hierin voor u de verschillen zijn tussen basis generalistische GGZ- en de 
specialistische GGZ-zorg:  

https://www.resultaatpsychologen.com/vergoedingen


1. Basis generalistische GGZ-zorg  

De basis generalistische GGZ-zorg is voor lichte tot matige psychische aandoeningen. Een 
behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een 
psycholoog, psychotherapeut of psychiater; een vorm van e-Health; of een combinatie van 
gesprekken en e- Health.  

2. Specialistische GGZ-zorg  

Gespecialiseerde GGZ is er voor mensen met een tijdelijke of blijvende complexe psychische 
stoornis. Deze trajecten die meer zorg omvatten dan geboden kan worden vanuit de basis 
generalistische GGZ-zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar in DBC's (Diagnose 
Behandel Combinaties). Een DBC houdt in dat er voor verschillende soorten psychische 
problematiek een vergoeding is vastgesteld door de verzekeraar voor de zorgverlening die 
nodig is voor u als cliënt (bijvoorbeeld onderzoek en/of behandeling).  

Verwijsbrief  

Om uw behandeling in de basis generalistische of de specialistische GGZ-zorg vergoed te 
krijgen van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. 
Zonder geldige verwijsbrief moet u uw zorg zelf betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
aanleveren van een juiste verwijsbrief bij de start van uw behandeling. Door ondertekening 
van dit formulier geeft u expliciet toestemming om de verwijzer/huisarts op de hoogte te 
houden m.b.t. het verloop van uw behandeling.  

In de loop van een kalenderjaar kan het zijn dat Resultaat Psychologen patiëntenstops instelt 
voor bepaalde verzekeraars. Dit heeft te maken met een budget wat de verzekeraar met ons 
heeft afgesproken. Als dit bij u van toepassing is zullen wij u verwijzen naar de zorg-
bemiddelings-desk van uw verzekeraar. Wachttijden van Resultaat Psychologen worden aan u 
doorgegeven bij aanmelding of contact.  

Voor akkoord,  

naam:  

Datum:  

Handtekening:  



* Voor cliënten welke zijn verzekerd bij Achmea ( Bijv. Zilveren Kruis of Interpolis): U kunt de 
tarieven raadplegen zoals deze contractueel zijn vastgelegd). Vraag naar de tarieven lijsten 
2020 of kijk op de site onder https://www.resultaatpsychologen.com/vergoedingen

https://www.resultaatpsychologen.com/vergoedingen

