
 

 

  
 

  
 
       

Formulier afspraken psychologische gesprekken 
 

Leest u de volgende informatie goed door.  
Ter verklaring onderstaande vernomen te hebben, vraag ik u onderaan de pagina een 
handtekening te plaatsen. 
 
Naam: …………………………………… 
 
Geboortedatum: …………………………………….. 
 
Verklaart: 

• Wel / Niet* in te stemmen met uitwisseling van informatie tussen de praktijk en uw 
huisarts. 
 

• Wel/Niet * in te stemmen met het verstrekken van diagnosegegevens aan het DIS en 
ROM gegevens aan het Akwa GGZ (*doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
• In geval van ROM wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de 

behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te 
brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten 
worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-
zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek.  

 
• Geïnformeerd te zijn terecht te kunnen bij de LVVP (Landelijke Vereniging van 

Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) met eventuele klachten over het 
beroepsmatige handelen van de psycholoog, indien daar binnen de praktijk naar uw 
mening onvoldoende gehoor aan wordt gegeven. Inzake uw dossier is de WGBO (Wet 
op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Voor privacy policy zie: 
privacy beleid Pepas op onze site bij links & formulieren. 

 
• Wanneer de praktijk afspraken heeft met uw zorgverzekeraar  wordt de vergoeding 

rechtstreeks met de zorgverzekeraar geregeld volgens de afgesproken tarieven mits er 
sprake is van verzekerde zorg en een verwijzing door de huisarts. Hierbij dient u wel 
rekening te houden met uw eigen risico.  Wanneer er geen sprake is van verzekerde 
zorg, geldt het tarief voor onverzekerde zorg (zie www.pepas.nl). 

 
• Een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die later worden 

afgezegd, worden tegen half tarief in rekening gebracht. Bij geen afzegging wordt het 
volle tarief in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 
Aldus onderling overeengekomen te Asten/Venray, d.d.  
 
 
Handtekening cliënt voor akkoord:    Handtekening psycholoog: 


