Nieuwsbrief december 2017
Iedere dag biedt nieuwe kansen

NW-Psychologie bestaat 1 december 9 maanden!
Praktijk gesloten
* 22 december - 11 januari
Indien er spoed is, kun je in
periode van mijn afwezigheid
contact met je huisarts
opnemen.

Zorg voor een goede
RESTITUTIE verzekering!

WIST JE DAT:
* Je via de praktijkportal.nl je
afspraken kunt inzien en je
eventuele
thuiswerkopdrachten kan
doen. Tevens kun je via de
praktijkportal beveiligd
mailen
* Nw-Psychologie actief is op
facebook
* NW-Psychologie te vinden
is op zorgkaart Nederland en
erg blij zou zijn als je daar
een recensie zou plaatsen
* Je bij vragen altijd kunt
mailen!
* Telefonisch de praktijk niet
altijd goed bereikbaar is
vanwege het niet gestoord
willen worden in de
waardevolle
therapiegesprekken

Contactgegevens
Zaagmolenstraat 98-H
2265 WV Leidschendam
T: 06-28082432
E: info@nw-psychologie.nl
www.nw-psychologie.nl

Met veel plezier ben ik nu al weer 9 maanden aan het werk in mijn
kleinschalige psychotherapiepraktijk NW-psychologie. Ik ben erg
dankbaar met het door jullie gekregen vertrouwen daarbij.
NW-Psychologie staat voor optimisme en het kijken naar krachten en
mogelijkheden. Iedere dag biedt weer nieuwe kansen en ik zoek en
luister graag met een ieder mee om jezelf te kunnen versterken, ondanks
ook de tegenslag die het leven kan kennen.
Verzekering
NW-Psychologie is een bewust ongecontracteerde zorgaanbieder (je kunt hier op
mijn website of op https://contractvrijepsycholoog.nl meer over lezen). Mede hiervoor is het
belangrijk dat je goed verzekerd bent om de behandeling (helemaal) vergoed
te krijgen. Zoals al in een eerdere mailing aan bod kwam, is het van belang
(zeker als je in zorg bent bij NW-Psychologie of als je in zorg wilt komen en je
de zorg zo volledig mogelijk vergoed wil krijgen) een RESTITUTIEpolis af te
sluiten. Je kunt dan ZELF je zorgverlener kiezen.
Hieronder vindt u een lijst van zorgverzekeraars die een restitutiebasispolis
hebben zodat u uw naturapolis kunt wijzigen in een restitutiepolis.

Verzekeraar

Restitutie basispolis

Agis

Basispolis

Avero Achmea

Keuze Zorgplan

CZ

Zorg-keuze-polis

De Goudse

Restitutie polis

Delta Lloyd

Restitutie

FBTO

Ziektekostenverzekering

OHRA

Zorgverzekering

ONVZ

Vrije Keuze

PNO

Basisverzekering

UMC

Zorgverzekering

Univé

Zorg Vrij

VGZ

Restitutie verzekering

VVAA

Vrije Keuze

Zilveren Kruis Achmea

Beter Af Restitutie / Beter Af Exclusief / Gezond samen
restitutie

Zorg en zekerheid

Zorg Vrij
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Zorgverzekeraars Vergoeding Zorgaanbieders in BGGZ en SGGZ 2018
Budget polis

Anderzorg
Avéro Achmea
AZVZ
Besured
Bewuzt
Bewuzt basis
CZ
Zorg bewust
Czdirect
Zorg bewust
de Amersfoortse
De Friesland
Zelf bewust
Delta Lloyd
Ditzo
DSW
FBTO
Hema
Zorgverzekering
Interpolis
Zorg Compact
Intwente = DSW
IZA
IZZ
Menzis
Basis voordelig
National Academic
Ohra
ONZV
OZF
PMA = Menzis
Basis voordelig
PNO
Prolife
Promovendum
Salland
Stad Holland
UMC zorgverzekeraar
United Consumers =VGZ
Univé
Zorg select
VGZ
VVAA
Zekur
Ziezo
Selectief
Zilveren Kruis Achmea
Basis budget
Zorg Direct
Zorg en Zekerheid
Zorg Gemak
Zorgzaam
Zorgverzekering

Naam Polis Basisverzekering
Natura polis en
Echte Restitutie polis
Combinatiepolis
Basisverzekering
Zorgplan natura
Zorg Zeker
Ruime keuze

Budget
polis

Natura
polis
55-64%
64%
72%
64%

Zorgplan restitutie

Restitutie
polis

Beperkingen
bij restitutie
(zie onder)

Prijs pm
restitutie

100%

3
4

€123,75

Zorg-op-maatpolis

Zorg-keuze-polis

60%
70%
51%

75%

100%

1,2, 3, 5 & 8

Alles verzorgd polis

Basisverzekering
Vrije keuze polis
Vrije zorgkeuze

60%

64%

100%
100%
100%

5&6
5
1,2, 3, 5 & 8

€125,50
€122,25

100%

3

€109,95

4&5
4&5
5&7
4
1,2, 3, 5 & 8

€114,25
€119,89
€122,00

zorgverzekering
Basisverzekering
Natura
Zorg actief
Basisverzekering
Ruime keuze
Natura
Basis
Ruime keuze

85-90%
67%
64%

Restitutie
60%
60%
Eigen keuze
Restitutie
Basis vrij

55%

Zorgverzekering
Basisverzekering
Zorgpolis
Basis
Natura
Zorgverzekering
Basisverzekering
Basisverzekering
Ruime keuze
Zorg geregeld
Ruime keuze
Gewoon Zekur
Basis
Basis zeker
Basisverzekering
Zorg Zeker

Basis vrij
Basisverzekering
Restitutie

55%

Zorgverzekering
Eigen keuze
Zorg Vrij
Eigen keuze
Basisverzekering
Gewoon Zekur vrij

60%

Basis Exclusief

60%
60%

Zorg Vrij

68%
60%

64%
67%
64%
64%
64%
64%
64%
64%
64%
64%
75-83%
67%
64%
64%
64%
64%
64%
64%
75-83%
72%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

€118,34
5&7
3
4&5

4&5
4&5
4&5
4&5
4&5

€113,46
€112,24 Beste keus
€123,75

€109,84
€109,98
€121,25
€122,20
€112,24
€109,12 Goedkoopste

100%

3

€123,75

100%

4&5

€112,53

Aan deze informatie zijn geen rechten te ontlenen.

Beperkingen
(1) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: BGGZ Verplichting aanwezigheid van onderzoeksinstrument van Huisarts bij verwijzing!
(2) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Traject chronisch in BGGZ niet toegestaan voor alle vrijgevestigden!
(3) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: 1 traject BGGZ per jaar en na afsluiting 2 maanden geen behandeling toegestaan!
(4) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Geen medebehandeling toegestaan in BGGZ en/of SGGZ
(5) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Machtiging vooraf aanvragen bij instelling die niet gecontracteerd is
(6) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Behandeling (DBC) van vrijgevestigden tot maximaal 6000 minuten
(7) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Kunnen behandelinformatie opvragen om declaratie te controleren
(8) Pas op: Niet wettelijk erkende beperking: Psychoanalytische psychotherapie machtiging vooraf aanvragen

Betaling - Je betaalt bij NW-Psychologie je behandeling eerst (voor een deel) zelf (middels de bekende
maandelijkse facturen), waarna na het einde van de behandeling je een factuur krijgt die je bij je
zorgverzekeraar kan indienen ter vergoeding. Sommige verzekeraars willen voorafgaand aan het te
starten behandeltraject dat je een machtiging bij hen aanvraagt. Informeer dan ook ALTIJD eerst bij je
zorgverzekeraar wat je moet doen, om niet voor onverwachte verassingen te komen staan.
GGZ en wachttijden
In GGZ land is het altijd druk en er is meer vraag dan aanbod. Dit geld ook voor NW-Psychologie. Ik doe
wat ik kan om mensen die hulp zoeken, niet te lang te laten wachten, maar helaas lukt dat ook niet altijd.
Ik heb veelvuldig contact met het psychologen netwerk in de regio om zo gericht te kunnen doorverwijzen
naar een collega die wel plek kan hebben. Daarbij probeer ik verwijzers op de hoogte te houden van de
wachttijden.
09-12-2017: De huidige geschatte wachttijd voor aanvang van nieuwe therapie-trajecten is 3 maanden.
Op tijd afzeggen - Gezien de drukte in de praktijk, is het belangrijk dat als je een keer niet kunt, je dit
tijdig aangeeft zodat we ook tijdig naar een alternatief kunnen zoeken. Bij het niet tijdig afzeggen van een
afspraak (minder dan 24 uur van tevoren) zijn wij genoodzaakt een no-show tarief in rekening te brengen
voor de gereserveerde tijd.
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