
 
 

Praktijkreglement Psymedi 

Algemeen 

Psymedi is een praktijk voor psychologische zorg en psychotherapie. Er is een samenwerking met 

Psychologenpraktijk Breda, gevestigd op dezelfde locatie. De praktijk is gevestigd op Bijster 30, 

4817HX Breda. Bereikbaarheid: tefefoon 06-21205499; en mail info@psymedi.nl.  

Beroepscode 

Psymedi houdt zich aan de beroepscode voor psychologen vanuit het NIP (Nederlands Instituut voor 

Psychologen) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). De behandelaren zijn lid 

van het NIP en wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS met bijbehorende inschrijving in 

het BIG-register (Beroepen Indviduele Gezondheidszorg) met bijbehorend tuchtrecht. 

Privacy 

Alle informatie die wij als psycholoog van u krijgen, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. 

Informatieverstrekking naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. In noodgevallen als er 

sprake is van acuut gevaar of als volgens de regels van meldplicht vermoeden is op gevaar voor de 

omgeving wordt afgeweken van de toestemmingseis voor het verstrekken van informatie.  

Na het maken van een eerste afspraak krijgt u een e-health account via de praktijkportal. Dit is een 

beveiligde verbinding die u dan ook kunt gebruiken om via een beveiligde verbinding te mailen met 

ons. Gewone mail is niet voldoende beveiligd. Wij raden het u dan ook af om via gewone mail privacy 

gevoelige informatie met ons te delen. 

Dossiervorming 

Er vindt dossiervorming  plaats van de gesprekken die gevoerd worden. Als cliënt heeft u recht op 

inzage van uw dossier. Na afloop van de behandeling moet het dossier 20 jaar bewaard worden. Als 

u  wilt dat uw dossier direct na behandeling vernietigd wordt, dient u  dit schriftelijk aan te vragen. 

Annuleren van afspraken 

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de zitting kosteloos geannuleerd worden. Dit kan 

zowel via e-mail als telefonisch (voicemail is voldoende). Indien een afspraak minder dan 24 uur 

tevoren wordt afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is het 

contracttarief van 60 euro. De verzekeraar vergoedt dit niet. 

Crisis/Spoed 

De Praktijk heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw 
huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden). 
 
Algemene voorwaarden met betrekking tot tarieven en vergoedingen 
U bent zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw 
verzekeringsmaatschappij hanteert. Vraag dit goed na voorafgaand aan het eerste gesprek. Psymedi 
heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Meer informatie hierover vindt u op 
https://www.psymedi.nl/tarieven-en-vergoedingen/ 
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Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar dan wordt de behandeling maandelijks volledig, 
rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de behandelaar, vergoed. Mits u een verwijzing heeft van 
de huisarts. U betaalt alleen uw eigen risico.  
 
Indien er geen contract is dan krijgt u maandelijks een factuur. U dient deze binnen 14 dagen over te 
maken aan uw behandelaar. Welk deel u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar dient u vooraf goed 
te achterhalen bij uw verzekeringsmaatschappij.  
 
De tarieven die worden aangehouden zijn te vinden op https://www.psymedi.nl/tarieven-en-
vergoedingen/ 
 
De Praktijk is verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. 
Ook is de Praktijk verplicht om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de 
hand van een identiteitsbewijs. 
 

Waarneming 

Indien uw behandelend psycholoog met vakantie is of ziek wordt, is er vervanging geregeld,  er is een 

samenwerking met Psychologen Praktijk Breda, hieromtrent. Dit zal uw behandelend psycholoog van 

tevoren met u bespreken.   

Routine Outcome Monitoring (ROM) 

Wij maken al geruime tijd  gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een bruikbare 

methode om de resultaten van behandeling inzichtelijk te maken. Hierbij wordt systematisch de 

psychische gesteldheid van cliënten voor, tijdens en na de behandeling gemeten. Het meten gebeurt 

met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Deze kunnen dan gebruikt worden om 

inzicht te krijgen in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, 

kan uw therapeut, samen met u, regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk 

verbeteren. Het aanbieden van ROM metingen is tevens een verplichting vanuit verschillende 

zorgverzekeraars. De uitkomsten worden anoniem verwerkt in een grote database van de 

Nederlandse Zorg Autoriteit. 

Klachten 

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vinden wij erg belangrijk. Mocht er in 

onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, willen wij dit graag met u bespreken. Dit zal 

de behandeling ten goede komen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. 

Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij 

de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten), waar wij bij 

zijn aangesloten.  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/  
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