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U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische 
Basis GGZ  
 

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een Gz-psycholoog. Op grond 

van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een Gz-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. 

Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct 

worden doorverwezen. 

 

Wat doet een Gz-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ? 

Binnen PEPP  bieden wij hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen die vastlopen in het dagelijks 

leven en zelf niet meer weten hoe ze tot een oplossing kunnen komen. In de generalistische basiszorg 

wordt kortdurend behandeld met een gemiddeld aan sessies van 8-10. Een consult duurt 45 min, 

tenzij anders overeengekomen is. Daarnaast wordt per consult 15 min besteed aan rapportage en 

administratie. Een behandel traject start met een intake waarna in overleg een behandelplan wordt 

opgesteld.  

Constateert de Gz-psycholoog dat uw niet geholpen kunt worden binnen de generalistische basis GGz 

dan wordt u terug verwezen naar uw huisarts die met u een passend alternatief traject zoekt.  

 

Wat kost het? 

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de 

Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel 

onder het eigen risico. 

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product in 

overleg met uw Gz-psycholoog: Kort, Middel of Intensief ieder met de bijbehorende behandelduur. U 

kunt per kalenderjaar maximaal 2x gebruik maken van psychologische hulp volgens bovengenoemde 

vergoeding. Indien u meer trajecten nodig heeft zijn de kosten voor eigen rekening.  

 

Eigen risico 

Vergoeding van hulp door een Gz-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 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw 

zorgverzekeraar. 

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? 

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal 

andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf 

moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw 

zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!   

 

Wie betaalt de rekening? 

Als uw Gz-psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks 

gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien de Gz-psycholoog geen contract heeft met uw 

zorgverzekeraar dan worden de kosten rechtstreeks aan uw als cliënt gedeclareerd. Hoeveel u van uw 

zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Wanneer u een afspraak minder dan 

24 uur van tevoren afzegt of wanneer u de afspraak niet nakomt, dient u het consult zelf te betalen. 

Praktijk informatie PEPP 



Het tarief bedraagt €45,-. Afzeggen kan altijd via het antwoordapparaat of per mail.   

 

Hoe worden uw cliënt gegevens beschermd? 

U bent als cliënt op de hoogte van het feit dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet 

bescherming persoonsgegeven (WBP) op een behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt er geen inhoudelijke informatie verzonden aan derden. 

Wel wordt aan de verwijzende huisarts gerapporteerd, dit wordt vastgesteld in de 

behandelovereenkomst.  

De Wet van de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is van toepassing. Dit betekent dat 

er geen informatie aan derden wordt verschaft zonder uw schriftelijke toestemming. Wel worden er 

indien noodzakelijk gegevens uitgewisseld tussen de praktijkleden onderling in het belang van de 

behandeling. Uw gegevens worden elektronisch bewaard gedurende een termijn van 15 jaar.  

 

Voor meer informatie over psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ kunt 

u de website van het NIP of de LVVP raadplegen.  

 

 

 


