Algemene voorwaarden
1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die cliënt (lees: degene die bij de
opdrachtnemer in behandeling is) met de opdrachtnemer (lees: Praktijk Fontis) sluit, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk.
2. Afspraken
De cliënt dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Indien de cliënt de afspraak niet kan
nakomen, zal de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren aan de opdrachtnemer bekend maken
(schriftelijk dan wel telefonisch, eventueel inspreken op voicemail). Bij het niet nakomen van de afspraak of
bij annulering op een kortere termijn dan 24 uur voor de afspraak, zal de opdrachtnemer €90,00 in rekening
brengen. Dit bedrag krijgt u niet vergoed van uw zorgverzekeraar.
3. Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00-17:00 uur. Buiten kantooruren en bij
telefonische onbereikbaarheid kan de voicemail worden ingesproken. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld. Indien de praktijk onbereikbaar is en de cliënt behoeft dringend hulp, dan dient deze zich te
vervoegen tot de huisarts.
4. Financiering en vergoeding
Iedere verzekerde heeft recht op een vergoeding van een aantal sessies per kalenderjaar. Vergoeding van
meerdere sessies is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Bovenstaande regels gelden voor de
zorgverzekeraars waarmee de opdrachtnemer een contract heeft afgesloten. Voor zorgverzekeraars
waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten, gelden afwijkende regels.
Met de volgende zorgverzekeraars is voor 2020 een contract afgesloten (met daarbij de Uzovi-codes
vermeld):
Achmea groep
De Friesland (3358), FBTO (3351), One Underwriting (8971), Interpolis (3313), Pro Life (3311), ZieZo
(3311), Zilveren Kruis (3311)
Coöperatie VGZ
Bewuzt (7095), IZA (3334), IZZ Zorgverzekeraar (9015), Univé (0101), ZEKUR (0101), VGZ (7095), UMC
(0736), United Consumers VGZ (7095)
CZ
CZ (9664), CZdirect (9664), Just (9664), Nationale-Nederlanden (9664), OHRA (9664)
Menzis
Anderzorg (3333), Hema (3332), Menzis (3332), PMA (3332)
DSW-Stad Holland
DSW (7029), inTwente (3344), Stad Holland (7037)
ONVZ
ONVZ (3343), PNOzorg (3343), VvAA (3343)
ASR Ziektekostenverzekeringen
De Amersfoortse (9018), Ditzo (3336)
ENO
Salland (3347) ; Zorgdirect (3347)
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IptiQ
Promovendum (3353) ; National Academic (3353) ; Besured (3353)
Eucare
Aevitae (Eucare) (3360)
Uw behandeling wordt achteraf rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is zijn declaratie/vordering aan een deurwaarder uit handen te
geven doordat cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal de opdrachtnemer de incassokosten aan de
cliënt doorberekenen. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de
gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
Mocht de cliënt met de betaling van enige vordering jegens de opdrachtnemer in gebreke blijven, dan heeft
de opdrachtnemer het recht verdere uitvoering van behandeling op te schorten tot op het moment dat de
vordering is voldaan.
Eigen risico:
Voor elke behandeling dient voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg, het eigen risico te
worden voldaan. Over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In 2020 ligt het
verplicht eigen risico op €385,5. Procedure van de behandeling
De procedure van de behandeling, is te onderscheiden in drie fasen:
Intakefase: kennismaking, inventarisatie van de probleemgebieden, verdere diagnostiek middels
vragenlijsten, afronding met advies/bespreking van het behandelplan.
Behandelfase: samen met de behandelend psycholoog werkt de cliënt aan verandering van
zijn/haar problemen of klachten volgens behandelplan. Een sessie duurt ongeveer 45 minuten.
Evaluatie en afronding: beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats en
wordt voorafgegaan door vragenlijsten.
6. Het klachtrecht
Opdrachtnemer leeft de beroepscode van de wet BIG na. De klachtprocedure kunt u ter inzage ontvangen.
7. Het Privacy Beleid
De praktijk houdt zich aan de wettelijke regels die gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy.
Het Privacy Beleid is te vinden op de website www.praktijkfontis.nl en kunt u ter inzage ontvangen.
8. Gegevens aanleveren aan het DBC informatiesysteem (DIS)
Zorgaanbieders in de cz die medisch-specialistische zorg aanbieden en zorgaanbieders in de ggz zijn op
grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verplicht maandelijks gegevens aan te leveren
aan het DIS. Dit gebeurt via de zogenaamde Minimale Dataset (MDS). De MDS bevat gegevens uit de
basisregistratie van de zorgaanbieders over wat zij in de afgelopen maand aan zorg geleverd en
gedeclareerd hebben.
Persoonlijke gegevens van een patiënt – zoals naam, adres en woonplaats – mogen op basis van de Wet
op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet zomaar naar het DIS worden verzonden, noch in het
DIS worden opgeslagen. Om te zorgen dat de aanlevering aan het DIS voldoet aan de eisen conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens, moeten de patiëntgegevens gepseudonimiseerd worden
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aangeleverd. Dit geldt niet voor de eerste vier cijfers van de postcode, de land code, het geboortejaar en
het geslacht.
Pseudonimiseren wil zeggen dat de gegevens alvorens ze aan het DIS worden aangeleverd dusdanig
worden versleuteld, dat deze op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot de patiënt op wie de informatie
betrekking heeft. Daarbij leiden de gegevens van dezelfde patiënt tot hetzelfde pseudoniem. Hiermee zijn in
DIS de individuele gevallen te onderscheiden en toch niet te herleiden tot de patiënt zelf. Op deze wijze is
ook volgens Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) het medische beroepsgeheim
gewaarborgd. Meer informatie over pseudonimisering kunt u vinden op www.dbconderhoud.nl onder ‘DIS
informatie’.
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het aanleveren van deze
gegevens aan het DIS. Mocht u niet akkoord gaan, dan dient u voorafgaand aan de behandeling
toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar.
9. Uitwisseling van informatie
Indien u er geen bezwaar tegen heeft vindt er uitwisseling van informatie plaats tussen de opdrachtnemer
en de huisarts/verwijzer. Verstrekking van informatie aan anderen dan bovengenoemde (bv. Bedrijfsarts)
gaan altijd in overleg met de cliënt. Tevens kan uw behandelaar een derde consulteren over uw casus, dit
gebeurd altijd anoniem. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw
behandelaar.
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