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Informatie voor Patiënten 

Contact verwijzer/huisarts:  

U bent meestal door uw huisarts doorverwezen voor psychotherapie. Zonder uitdrukkelijke 
wens van uw kant zal ik uw huisarts of verwijzer kort informeren of er een therapieaanbod 
heeft plaats gevonden of niet met een korte toelichting. Verder zal ik bij beëindiging van de 
therapie dit uw arts in een korte brief meedelen.  

Vaste behandeluren en No-show beleid 

Ik werk met vaste behandeltijden. Dat betekent dat de met u afgesproken tijd ook echt uw tijd 
is. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Bent u verhinderd dan wordt de tijd in rekening 
gebracht en ontvangt u aan het eind van de maand een factuur. Wanneer de agenda dit 
toelaat, kan onder bijzondere omstandigheden een extra uur gepland worden. (zie 
www.wever-psychotherapie.nl)   

Natura en restitutiepolissen 

De meeste mensen hebben een naturapolis. Als ik een contract met uw verzekeraar heb, 
betekent dit dat deze slechts een deel van de rekening vergoedt, maar u vanwege dit 
contract niet hoeft bij te betalen. Zonder contract dient u dit verschil wel zelf te betalen. 

Ik heb voor 2020 een contract met Multizorg en DSW afgesloten. 

Als u een restitutiepolis hebt, mag u zelf uw zorgverlener kiezen en vergoedt de 
zorgverzekeraar in de meeste gevallen de gehele rekening. Deze restitutiepolis is vaak wat 
duurder dan de naturapolis en dient specifiek afgesloten te worden om uw keuzevrijheid te 
garanderen.  

Overleg met mij als behandelaar als u overweegt te veranderen van zorgverzekeraar, dit kan 
immers gevolgen hebben voor de hoogte van de vergoeding van uw behandeling!  

Visitatie:  

Om de 5 jaar worden psychotherapiepraktijken die bij de LVVP aangesloten zijn gevisiteerd. 
Daarbij wordt bij enkele dossiers gecontroleerd of alle vereiste documenten aanwezig zijn. 
Inhoudelijk wordt niet gekeken.  

Crisis: 

Tijdens langere vakanties kunt u overdag contact opnemen met de praktijkvervanger. Tijdens 
de avonduren en in het weekeind zal u via uw huisarts contact moeten opnemen met de 
algemene crisisdienst.  

Bewaartermijn dossiers: 

Na afloop van de behandeling is de wettelijke bewaartermijn van uw dossier 15 jaar. Na deze 
15 jaar wordt het dossier vernietigd. Indien u niet wilt dat uw dossier zo lang bewaard wordt, 
dient u na afloop van de behandeling schriftelijk opdracht tot (eerdere) vernietiging te geven. 
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Behandelovereenkomst  

 

Hierbij verklaar ik  

 

Naam   : 

 

Adres   :  

 

Postcode/woonplaats : 

 
op de hoogte gebracht te zijn van het contact met uw huisarts bij begin en eind van de 
behandeling, de betalingsvoorwaarden van het No-show beleid, opslag persoonsgegevens, 
periodieke visitatie en het dossierbeleid  van de Psychotherapiepraktijk Wever.  

Persoonsgegevens: Voor de behandeling is het wettelijk verplicht persoonlijke en 
medische gegevens vast te leggen. Dit betreft voornamelijk naam en geboortedatum, 
adresgegevens, BSN, verzekeringsgegevens, en verslagen ten behoeve van de 
behandeling. Deze kunt u conform AVG op verzoek inzien en bij fouten laten wijzigen.  
 

 
Met ondertekening van de behandelovereenkomst verklaar ik tevens akkoord te gaan met 
bovenstaande. 
 
 
 
 

Plaats en datum     Handtekening 

 

 

Rotterdam,  

 

Alle facturatie wordt door de firma Axians verzorgd en is gebaseerd op DBC’s  en NZa1 
tarieven.  Wanneer u de factuur overmaakt dient u het factuurnummer te vermelden zodat de 
betaling te allen tijde te traceren is.  

 
1 NZa: Nederlandse Zorgautoriteiten 


