Informatie psychologische behandeling Praktijk voor eerstelijnspsychologie - Mw L.C. van Leeuwen
Even voorstellen
Mijn naam is Lydie van Leeuwen. Vanaf 1990 werk ik als psycholoog. Sinds 1997 ben ik in Lage Zwaluwe werkzaam in mijn eigen
praktijk als eerstelijnspsycholoog. Ik heb mij na mijn opleiding tot GZ-psycholoog verder gespecialiseerd tot cognitief
gedragstherapeut en EMDR-therapeut. Mijn specialisatie is kortdurende therapie. U gaat van mij praktische handvatten krijgen
om met uw problemen aan de slag te gaan. Ik heb de volgende registraties en lidmaatschappen: Gezondheidszorg Psycholoog
BIG (09049831025),Registerpsycholoog NIP, Cognitief Gedragstherapeut bij de Vereniging voor Cognitieve
Gedragstherapie(VGCt), EMDR-Therapeut bij de Vereniging EMDR Nederland, Lid van Nederlandse Vereniging voor de
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, NVGzP en het NIP.
Tarieven
De maximum tarieven voor psychologische zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Alleen als er sprake is
van een psychische stoornis worden de kosten voor psychologische hulp verzekerd . Afhankelijk van de zorgzwaarte (DSM
stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten) en zorgvraag wordt één van de volgende prestaties bij u in
rekening gebracht: kort (€485), middel(€830), intensief (€1301). U krijgt altijd een voorschotnota van €97 per consult, dat
verrekend wordt met de eindnota die u aan uw verzekering kunt doorsturen. Daarnaast is er nog een tarief voor een onvolledig
behandeltraject (€194).
Is er geen sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een nota van € 97 per consult. Zie deze tabel.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, u krijgt zelf de rekening die u – het liefst via een machtiging voor
automatische incasso - aan mij betaalt. Bij verzekerde zorg kunt u een deel van de factuur van uw zorgverzekeraar terugkrijgen.
Informeer bij uw zorgverzekeraar. U heeft een eigen risico in 2018 van 385 euro.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms
helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico.
Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Heeft u een budgetpolis dan kan het zijn dat
u maar 60% tot 75% terugkrijgt. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.
Bereikbaarheid en afzeggen afspraken
Op maandag- t/m donderdagavond tussen 18.00 uur en 18.30 uur is er meestal telefonisch spreekuur. Op het
antwoordapparaat kunt u een boodschap achterlaten. Wilt u een afspraak afzeggen, doe dat altijd telefonisch en een werkdag
van 24 uur van te voren (anders krijgt u - ongeacht de reden van afmelding - toch een factuur).
Geheimhoudingsplicht
Registratie van uw gegevens vindt plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft inzagerecht in uw dossier.
Alles wat u tijdens de behandeling vertelt valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen
enkele informatie aan anderen verstrekt. Om te voorkomen dat ik volgens enkele wettelijke verplichtingen privacygevoelige
informatie moet delen met anderen, kunt u een privacyverklaring invullen.
Klachten
Als u klachten heeft, bespreek dat dan met mij. Is dit voor u niet bevredigend dan kunt u terecht bij de beroepsorganisaties waar
ik lid van ben, zoals het NIP. Ik werk volgens de beroepscode die het NIP heeft opgesteld. U kunt bij het College van Toezicht
van het NIP, schriftelijk uw klacht indienen. (zie www.psynip.nl).
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