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Check a.u.b. voordat u zich aanmeldt hoe u bent verzekerd.  Vraag eventueel bij de zorgverzekeraar na 
welk deel van de behandeling wordt vergoed en of u nog een deel zelf dient te betalen. Dit verschilt per 
polis en per zorgverzekeraar.  Zo voorkomt u onvoorziene kosten na afloop van de behandeling. 
 
Psychologische behandeling komt ten laste van het eigen risico (minimaal 385 euro in 2023).  Voor 
meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u kijken op de website 
www.psychologenpraktijkriemersma.nl. Als u komt op verwijzing van uw huisarts, dan dient de 
verwijsbrief door mij te zijn ontvangen vóór of tijdens het eerste gesprek (intake). De verwijsbrief 
moet aan de eisen voldoen zoals vastgesteld door de NZa.   
 
Vergoeding van psychologische behandeling door uw zorgverzekeraar vindt alleen plaats indien er bij 
u een psychische stoornis kan worden vastgesteld. Een aantal psychische stoornissen worden door 
sommige zorgverzekeraars niet vergoed.  Als de zorgverzekeraar niet vergoedt, dan kunt u er voor 
kiezen om toch in behandeling te komen en deze zelf te betalen. De kosten hiervoor bedragen 100 euro 
per zitting. 
 
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren (een werkdag) worden geannuleerd per e-mail of per 
telefoon. Wanneer u zich niet of niet tijdig afmeldt, betaalt u 50 euro voor de gemaakte kosten en de 
gereserveerde tijd. Dit is ook het geval bij ziekte of overmacht. U kunt deze kosten niet declareren bij 
uw zorgverzekeraar. 
 
Als zorgverlener ben ik verplicht om een dataset aan te leveren aan het landelijke DBC-
informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt een privacyverklaring invullen en 
ondertekenen indien u hier bezwaar tegen wenst te maken. Zie voor meer informatie over deze 
aanlevering: https://www.dbcinformatiesysteem.nl.    
 
Tijdens het eerste gesprek (intake) dient u de volgende documenten mee te nemen: 

o uw zorgverzekeringspas 
o een geldig legitimatiebewijs (bijv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) 
o de verwijsbrief van uw huisarts  

 
Op de website www.psychologenpraktijkriemersma.nl kunt u in mijn pivacystatement lezen hoe ik met 
vertrouwelijke gegevens omga. Ik ga er vanuit dat u zich voor aanvang van de behandeling daarvan op 
de hoogte heeft gesteld en ermee akkoord gaat. Ik ga er eveneens vanuit dat u zich voor aanvang van de 
behandeling op de hoogte heeft gesteld van mijn behandelingsvoorwaarden en daarmee akkoord gaat. 
Ik zal u vragen beide voor akkoord te ondertekenen.   
 
Kijk eventueel op de website www.psychologenpraktijkriemersma.nl voor meer informatie. 
U kunt mij uiteraard ook bellen of een e-mail sturen als u nog vragen heeft of meer informatie wenst. 

 
 

 
Sint Jozefstraat 8, 1624 VP Hoorn | 06 41 86 35 33 | info@psychologenpraktijkriemersma.nl | NL44 KNAB 0403 0661 23 | KvK 78221374 

http://www.psychologenpraktijkriemersma.nl/
https://www.dbcinformatiesysteem.nl/
http://www.psychologenpraktijkriemersma.nl/
http://www.psychologenpraktijkriemersma.nl/
mailto:info@psychologenpraktijkriemersma.nl

