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Informatiebrief 
 
In overleg met uw huisarts of de poh-ggz bent u doorverwezen naar een psycholoog. Op grond van uw klachten 
bent verwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (Eerstelijnspsycholoog).  
 

Verwijzing- eventueel kunt u deze brief meenemen naar uw huisarts. 
Om in aanmerking te komen van vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijzing noodzakelijk. Een 

verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een 
andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdarts) een verwijzing afgeven. De originele 

verwijzing van de (huis)arts, op briefpapier van de praktijk of voorzien van een praktijkstempel, dient bij 
aanvang van de zorg aanwezig te zijn. Een verwijzing mag bij aanvang van zorg niet ouder zijn dan 6 maanden 

en voor elke zorgvraag heeft u een nieuwe verwijzing nodig. 

 
Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan: 

• Datum verwijzing 

• Gegevens van verwijzer: naam, functie, adresgegevens, AGB-code en handtekening 

• Gegevens van cliënt: naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN 

• Reden verwijzing: vermoeden van een DSM-benoemde stoornis 

• Er wordt doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ 
 
 
Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ? 
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een 
psycholoog behandelt daarin kortdurend, gericht op het verbeteren van uw klachten en onderliggende 
oorzakelijke of in standhoudende factoren. 
Allereerst vindt een intakegesprek plaats. Op basis daarvan kan een inschatting gemaakt worden over de 
verwachte behandelduur. Er worden behandeldoelen en een behandelplan opgesteld. Constateert de 
psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst zij u 
terug of naar een beter passende plek. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is 
juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. 
 
De kosten 
U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis 
GGZ. De vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken 
van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende 
behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Is een 
kortdurende behandeling geïndiceerd dan is een behandelduur van ongeveer 5 gesprekken het uitgangspunt. 
Bij een middellange behandeling geldt een behandelduur van ongeveer 8 gesprekken als uitgangspunt en bij 
een intensieve behandeling ongeveer 12 gesprekken. Behalve een door de overheid vastgesteld product geldt 
tevens een door de overheid vastgesteld tarief voor de verschillende producten. U wordt hiervoor naar de 
website verwezen. 
 
Eigen risico 
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het 
bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het 
wettelijk verplicht eigen risico € 385 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. 
 
Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? 
Aanpassingsstoornissen, werk- (denk aan overspanning of burnout) en relatieproblematiek, en een aantal 
andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Behandeling op deze gebieden is voor de eigen 
rekening van de cliënt. 
Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het 
traject!   
 
Als u meer gesprekken nodig heeft 
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In 
dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Er 
kunnen ook redenen zijn om u te verwijzen naar de Specialistische GGZ. Wanneer hier aanleiding voor is zal dit 
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met u in eerste instantie worden besproken, vervolgens vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts die deze 
verwijzing in orde zal maken. 
 
Wie betaalt de rekening? 
Wanneer een psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening rechtstreeks bij de 
zorgverzekeraar ingediend. U ontvangt wel een afrekening van uw zorgverzekeraar mbt het eigen risico. Voor 
2019 heeft onze praktijk niet meer met alle zorgverzekeraars contracten. Wanneer u een zorgverzekeraar heeft 
met wie geen contract is heeft dit gevolgen voor de manier van declareren en de hoogte van uw vergoeding. 
We verwijzen u hiervoor naar de website. Enkele zorgverzekeraars hanteren een zgn. zorgplafond, waarmee ze 
een maximum stellen aan de kosten die per jaar in rekening mogen worden gebracht voor psychologische zorg.  
 
NB: Bel tijdig af! 
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? 
Belt u dan alstublieft tijdig af. Wanneer u korter dan 24 uur voor de afspraak annuleert wordt een bedrag van € 
45,00 in rekening gebracht. 
Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of 
vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar! 


