
Checklist Psychologie Praktijk Calis       versie 20180527 
 Naam   :.       . 

Geboortedatum  :.       . 

Akkoord 

Ja/Nee 

 1. Zorgpas gegevens   gecontroleerd  

 2. Persoons Identificatie  gecontroleerd  

   

 3. U bent geïnformeerd over de gang van zaken, mondeling dan wel via de site 
(intake, onderzoek/voormeting, behandeling, nameting en evaluatie) 

 

 4. Voor communicatie van de psycholoog met de huisarts of ARBO-arts per brief 

of mondeling wordt getracht vooraf en tenminste achteraf overleg te hebben 
gehad met de client 

 

 5. De psycholoog kan over uw problemen met een collega of psychiater 

ANONIEM overleggen ter verbetering van de probleemstelling en de 
behandeling 

 

 6. Er kunnen ANONIEM gegevens van de client aan het onderzoeksinstituut DBC 

Informatie Systeem (DIS) verzonden worden ter onderzoek en statistieken. 
Het gaat om leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssysteem (burgerlijke 

staat, kinderen), wel/geen werk, diagnosen in aanvang en na afloop van de 
behandeling en de soort behandeling 

 

 7. Er kunnen ANONIEM beoordelingen van de client over het eigen welzijn en 

klachten en over de behandeling aan het onderzoeksinstituut SVR verzonden 
worden ter onderzoek en ter statistische gegevens, voor zover wettelijk 

verplicht (het gaat om - zie punt 6) 

 

 8. De verzekeraar kan nader onderzoek doen of de ingediende declaraties juist, 
legaal zijn – er is dan geen inzage in de INHOUD van de behandeling wegens 

privacy 

 

 9. U weet de weg te vinden als u klachten over de behandeling heeft: contact 
opnemen met de betreffende psycholoog en melden klachten bij de LVVP of 

NIP, die te vinden zijn via mijn website of via Internet en per telefoon 

 

 10. Akkoord met de tarieven (situatie 2018) 
+ 180,- Euro voor een kortdurende behandeling van 2 sessies die niet goed 

verwezen is en via de huisarts naar een andere psycholoog voortgezet kan 
worden 

+  400,- Euro voor een korte behandeling + 5 sessies 
+  800,- Euro voor een middellange behandeling + 8 sessies 

+ 1000,- Euro voor een intensieve behandeling + 10 sessies 

De keuze wordt bepaald door de psycholoog op basis van de ingeschatte 
benodigd aantal sessies 

 
Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt dit geheel of gedeeltelijk gedekt, 

maar geldt uw verplicht eigen risico van circa 375-400,-/jaar 

 

 11. Als u niet 24 uur tevoren hebt afgezegd, kan een rekening gestuurd worden 
door de psycholoog ter waarde van 45 Euro – dit wordt niet vergoed door de 

zorgverzekering 

 

   

 12. Dossier wordt 20 jaar bewaard 

In geval van mogelijke claims of klachten over de hulpverlener kan het 

dossier niet worden vernietigd, tenzij door een gerechtelijk bevel 

 

 13. Bij vakanties of bijzondere omstandigheden is deze psycholoog bereikbaar via 

telefoon, SMS (06-11210865) en E-mail (PJACalis@GMail.com), er kan dan 

overlegd worden met de client wat gedaan kan worden, zoals waarneming 

 

 14. In geval van overlijden of onmogelijk nog kunnen uitoefenen van de 

psychologie, kan de client terecht terug bij de huisarts 

 

 
Wordt bewaard in het dossier 

 
Datum:         Handtekening akkoord: 

mailto:PJACalis@GMail.com

