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INFORMATIE VOOR CLIËNTEN 

Trajecten voor volwassenen  

De Adoptiepraktijk is een kleinschalige, contractvrije praktijk. Meer informatie hierover 
vindt u op: contract vrije psycholoog. De praktijk heeft geen contracten met verzekeraars 
afgesloten. Het regelen van een vergoeding van de kosten is de verantwoordelijkheid van 
de cliënt of opdrachtgever. 
  
Contractvrij werken borgt privacy en vertrouwelijkheid en geeft u als cliënt maximale 
invloed op duur en inhoud van behandeling. Bij start van de behandeling leggen we dit vast 
in een privacyverklaring NZA 

De praktijk valt voor volwassenenzorg onder de Basis-GGZ.  

Contractvrij werken betekent ook dat u altijd ZELF de factuur voldoet. Na afloop van de 
behandeling kunt u (een deel van) de kosten kunt declareren bij uw verzekering, 
afhankelijk van uw polis. Vraag voorafgaand aan contact met de praktijk altijd bij uw 
verzekeraar na waar u precies voor verzekerd bent.  

U wordt specifiek verwezen voor een zogeheten 'prestatie' nl. waarvoor tarieven zijn 
vastgesteld door de NZA:  tarief NZA.  

De Adoptiepraktijk volgt het maximum NZA tarief - ongeacht wat uw zorgverzekeraar als 
gecontracteerd tarief biedt, waarbij behandeling 4,8,11 of 12 consulten is. Ervaring leert 
dat er bijna altijd meer nodig is. Een vervolg kan voor eigen rekening zijn. U bent te allen 
tijde zelf verantwoordelijk voor vergoeding.  

Mogelijk kunt voorafgaand aan een traject ZELF met uw verzekering afspreken dat u meer 
vergoed krijgt. De verwijzing huisarts moet aan regels voldoen. U dient zelf na te gaan of 
dit het geval is bij de verwijsbrief.  

U betaalt als volwassene altijd de behandeling eerst zelf en kunt na afronding de kosten 
(deels) declareren.  

Lopende een basis GGZ traject, krijgt u van mij maandelijks een voorschot factuur, 
gebaseerd op het aantal uren dat we contact hadden. Deze moet u binnen 30 dagen zelf 
betalen.  

Na afloop van het traject, krijgt u een declaratie factuur voor de verzekering. Deze moet u 
zelf indienen en u krijgt daarna vergoeding conform de door u gekozen polis.  

dr. Anneke JG Vinke  
GZ psycholoog BIG Nr  89049812525 -  Registerpsycholoog K&J  NIP - tevens supervisor - Orthopedagoog Generalist NVO  

Lichaamsgerichtwerkend psycholoog NIP - SKJ geregistreerd Post Master psycholoog - EMDR practicioner i.o. 
specialismen trauma, gehechtheid, adoptie  

Adoptiepraktijk Vinke - Joos van Clevelaan 1 - 3723 PG Bilthoven - www.adoptiepraktijk.nl                      �1

http://www.adoptiepraktijk.nl
http://contractvrijepsycholoog.nl
http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/praktijkinformatie/privacyverklaringen/NZa%20Privacy%20Verklaring%20generalistische%20basis%20GGZ.pdf
https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz.pdf
http://www.nvgzp.nl/eisen-verzekeraars-m-b-t-de-verwijzing/


2017

Zolang er vrije artsenkeuze geldt conform art. 13 ZvW, moet uw zorgverzekeraar 75% van 
het tarief betalen zo stelt de Hoge Raad Arrest Hoge Raad .  

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt het standaard eigen risico ook voor de basis GGZ. 
Zo hoog mogelijke vergoedingen en vrije keuze van psycholoog alsmede privacy waarborg 
en inhoudelijke keuze van behandeling, zijn alleen bij een restitutiepolis gegarandeerd. 
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