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Algemene voorwaarden 
 
 
 
Geachte lezer, 
 
In dit document met algemene voorwaarden vindt je informatie over de praktijk, het privacy beleid, 
de kosten van een behandeling, de mogelijkheden rond vergoeding van de kosten, het 
annuleringsbeleid en de betalingsvoorwaarden. 
 
Lees deze informatie goed door. 
 
Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, 
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog werkend bij Psychologie en 
Seksuologie Praktijk Vive en de cliënt. In dit document kan cliënt worden vervangen door 
opdrachtgever of supervisant. 
 

De praktijk 
Vivien Veldhuizen werkt uitsluitend binnen de Basis GGZ en richt zich op de behandeling van 
depressieve klachten, angstklachten, trauma, overbelasting, onzekerheid en relatieproblemen. 
 
Specifieke aandachtsgebieden binnen de praktijk zijn: 

- problemen met het seksueel verlangen, opwinding, orgasme of met pijn bij seks 
- vragen rondom seksuele oriëntatie (homo-, hetero en biseksualiteit) 
- problematiek rondom zwangerschap, bevalling en het ouderschap. 

 
De praktijk is doorgaans geopend binnen kantoortijden op maandag, dinsdag en donderdag. Indien 
de praktijk langdurig gesloten is, wordt dit vermeld op de website. Mocht er sprake zijn van een 
crisissituatie op een moment waarop de praktijk gesloten of niet bereikbaar is, dan kun je contact 
opnemen met de dienstdoende huisarts, de spoedpost of de crisisdienst. 
 
De behandelaar bij Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive is aangesloten bij de landelijke 
vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse 
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en opgenomen in het door de overheid 
ingestelde B.I.G.-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit betekent dat uw 
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behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te 
behandelen. 
 
Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive heeft een klachtenprocedure. Mochten er klachten zijn over 
de geboden zorg binnen de praktijk, dan kun je dit kenbaar maken aan je behandelaar. De 
behandelaar zal zijn/haar best doen om samen aan een oplossing te werken. Psychologie en 
Seksuologie Praktijk Vive maakt gebruik van een klachten- en geschillenregeling via de LVVP, de 
landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Meer informatie 
over de klachtenprocedure is te vinden op de volgende website: https://lvvp.info/voor-
clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/ Het uiten 
van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting. 
 

Algemeen 
1. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Psychologie en Seksuologie Praktijk 
Vive en cliënt is Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding van de aanmelding- of behandelovereenkomst. De 
behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.  
 
3. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een 
consult.  
 
4. Cliënt geeft bij aanmelding via de website of door voortzetting van het contact na eerste 
kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.  
 
5. Wijzigingen op deze voorwaarden op verzoek van cliënt zijn slechts van toepassing als deze 
schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.  
 
6. Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in 
de gegevens die door of namens cliënt zijn verstrekt. 
 
7. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Psychologie en 
Seksuologie Praktijk Vive, dan zijn de voorwaarden van Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive van 
toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet 
af. 
 
8. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar 
eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive is in geen geval 
aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de cliënt of derden door het contact zou zijn 
veroorzaakt. 
 

Privacy 
1. De inhoud van de gesprekken zijn vertrouwelijk en worden met de uiterste zorg en discretie 
behandeld. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke 
toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact 
wordt besproken. Alleen in noodsituaties moet de geheimhoudingsplicht op grond van wet- en 
regelgeving soms doorbroken worden (als mensen in gevaar zouden komen). Maar ook dan wordt 
dat vooraf eerst met de cliënt besproken. 
 

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/
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2. Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van de cliënt. Voor de verwijzer is het 
belangrijk om te weten of de behandeling bij Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive van start is 
gegaan of beëindigd en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief 
schrijven aan de verwijzer. Bij aanmelding via de website zal cliënt gevraagd worden of hij/zij 
akkoord gaat met deze informatieverstrekking. Dit wordt geregistreerd in het dossier van cliënt. 
Cliënt kan deze keuze ter aller tijden wijzigen en doorgeven aan de behandelaar.  
 
3. De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de 
persoonlijke (werk)aantekeningen van de psycholoog.  
 
4. Privacy statement  
Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive een declaratie naar 
uw zorgverzekeraar. Indien de praktijk geen contract heeft met de zorgverzekeraar, dan stuurt de 
praktijk de factuur voor betaling naar de cliënt. De client betaalt de factuur aan de praktijk en kan de 
factuur vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar (indien het om vergoede zorg gaat).  
 
Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive biedt alleen basis-ggz. Op de factuur in de basis-ggz staat de 
zorgvraagtypering vermeld. Een belangrijk onderdeel van de zorgvraagtypering is de HoNOS+-
vragenlijst en deze wordt op basis van de informatie uit de intake ingevuld door de behandelaar. De 
diagnose staat niet vermeld op de factuur.   
 
Als je niet wilt dat de zorgverzekeraar de zorgvraagtypering op de declaratie ziet staan of dat de 
zorgvraagtypering (gepseudonimiseerd) wordt aangeleverd naar de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), dan kun je dit aangeven in het aanmeldformulier. Tijdens het intakegesprek kun je dan een 
privacyverklaring ondertekenen. 
 
Het model voor zorgvraagtypering bestaat uit de drie categorieën X, Y en Z. Categorie X is de 
zorgvraag die verband houdt met een psychische aandoening, maar waarbij geen sprake is geweest 
van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties. Psychologie en 
Seksuologie Praktijk Vive werkt in categorie X, waarbinnen de zorgvraagtypen 1 t/m 4  
(licht/matig/ernstig) globaal overeenkomen met de basis GGZ en de typen 5 t/m 8 (zeer 
ernstig/complex/aanhoudend) met de specialistische GGZ. De praktijk werkt uitsluitend in de basis 
GGZ. Behandeling binnen de praktijk is dus veelal passend voor zorgvraagtypen 1 t/m 4.  
Categorie Y is een zorgvraag met verontrustende psychotische symptomen, wanen en/of 
hallucinaties die hinder veroorzaken of veroorzaakt hebben en/of zich manifesteren of 
manifesteerden in bizar gedrag. Een zorgvraag waarin problematiek met geheugen of oriëntatie 
centraal staat, passend bij neurocognitieve problematiek zoals dementie en neurocognitieve 
stoornissen valt onder categorie Z.  
 
NB. De verplichte aanlevering van de zorgvraagtypering, inclusief HoNOS+-data, aan de NZa is 
uitgesteld tot 1 juli 2023.  
 
5. Het privacybeleid met betrekking tot de website staat hier verder toegelicht: 
https://praktijkvive.com/privacybeleid/. 
 

Vergoedingen en tarieven behandeling 
De werking van vergoedingen, tarieven en eigen risico in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (Basis 
GGZ) staat hieronder toegelicht. 
 

https://praktijkvive.com/privacybeleid/
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Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de 
zorgverkering. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen en wij adviseren je dan ook om altijd 
voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te controleren wat je vergoed krijgt. 
 

Vergoeding psychische klachten in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg 
Vanuit de basiszorgverzekering is er recht op vergoeding van psychologische hulp bij lichte tot matige 
klachten in de Basis GGZ.  
 
Om in aanmerking te komen voor vergoeding via de zorgverzekering zijn de volgende gegevens 
noodzakelijk: 
• Verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts (zie de website voor meer informatie 
en de eisen waar een verwijsbrief aan moet voldoen (https://praktijkvive.com/praktisch/, onder het 
kopje ‘Voor verwijzers’). 
• Er dient sprake te zijn van een diagnose volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-V) die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is 
opgenomen. Voorbeelden van diagnoses die onder vergoede zorg vallen zijn de depressieve stoornis, 
een angststoornis en een posttraumatische stressstoornis. De diagnose wordt tijdens de intake 
vastgesteld. 
• Tonen identificatiebewijs en BSN-check  
• Behandeling vindt plaats op basis van een behandelplan die de behandelaar samen met de cliënt 
vaststelt. 
 
NB. Om voor vergoeding via de zorgverzekering in aanmerking te komen, dient een geldige 
verwijsbrief voor het intakegesprek in het bezit te zijn van Psychologie en Seksuologie Praktijk Vive. 
De datum op de verwijsbrief dient voor het intakegesprek te liggen. Indien de verwijsbrief ten tijde 
van de intake niet in het bezit is van de praktijk wordt het zogenaamde ‘niet-basispakket consult’ 
(ggz) in rekening gebracht. Het gaat daarbij om de totaal gespendeerde tijd aan het gesprek en de 
uitwerktijd. Deze factuur dient de cliënt dan zelf te betalen en kan niet worden ingediend bij de 
zorgverzekeraar.  
De huisarts kan de verwijsbrief via zorgdomein of zorgmail naar de praktijk verzenden. De cliënt kan 
de verwijsbrief bij het registreren op de website direct uploaden.  
 
Hier ( https://www.nvvs.info/clienten/vergoedingen ) lees je meer over de vergoeding van 
seksuologische hulp door de zorgverzekeraar. Vivien Veldhuizen is Seksuoloog NVVS en GZ-
psycholoog en werkzaam in de Basis GGZ. 
 
Voor 2023 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: 

- Menzis, Anderzorg en HEMA 
- Zilveren Kruis, Ziezo, Pro Life, Achmea, FBTO, Interpolis en De Friesland 
- Zorg en Zekerheid 
- DSW, Stad Holland en inTwente 
- VGZ, VGZbewuzt, IZZ, MVJP, Zorgzaam, Univé, Zekur, IZA en UMC 
- ASR en Ditzo 
- Caresq / Aevitae 
- ENO: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en ZorgDirect 

 
De praktijk heeft voor 2023 geen contract afgesloten met: 

- ONVZ, VvAA, Jaaah en PNOzorg 
- CZ, Just, Nationale Nederlanden en OHRA 

https://www.nvvs.info/clienten/vergoedingen
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Zorgprestatiemodel 
Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM) geïmplementeerd, een nieuw 
bekostigingssysteem voor de gehele geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een behandeling in de 
vrijgevestigde GGZ-praktijk bestaat uit verschillende onderdelen: diagnostiek consult (bij intake), 
behandelconsult, intercollegiaal overleg en groepsconsulten. De intakefase bestaat veelal uit twee 
diagnostiek consulten. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de 
behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een 
rol. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties.  
 
De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de cliënt of de zorgverzekeraar 
stuurt. Deze zorg is vrijgesteld van btw. De tarieven worden ieder jaar door de Nationale 
Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. 
 
Hieronder vind je de meest voorkomende activiteiten bij een GZ-psycholoog in onze praktijk. Klik hier 
( https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ ) voor een compleet overzicht van alle tarieven. Kies daarbij 
eerst voor tarievenzoeker, begindatum 1-1-2023, ‘beroepscategorie Gezondheidszorgpsycholoog’ en 
‘financieringsstroom GGZ’. 
 
Tarievenoverzicht NZa 
 

Activiteit     Tijdsduur  Prestatiecode Tarief 
Diagnostiek consult    45 minuten  CO0432 € 151,07 
Diagnostiek consult    60 minuten  CO0562 € 173,40 
Behandelconsult    45 minuten  CO0497 € 128,40 
Behandelconsult    60 minuten  CO0627 € 152,50 
Behandelconsult (EMDR)   90 minuten  CO0887 € 229,30 
Intercollegiaal overleg kort   Tot 15 minuten OV0007 € 23,58 
Intercollegiaal overleg lang   Vanaf 15 minuten OV0008 € 71,88 
Schriftelijke informatieverstrekking      OV0018 € 36,29 
aan derden (met toestemming cliënt)   

 
De duur van een consult bepaalt het tarief. Heb je op één dag meerdere keren contact met de 
zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan. De tarieven zijn per 
gesprek, administratietijd is inbegrepen. Eventueel intercollegiaal overleg wordt los gefactureerd. 
 
Indien er sprake is van vergoede zorg, maar je geen tussenkomst van de zorgverzekeraar wenst, dan 
kun je overwegen de twee intakegesprekken en de behandelconsulten zelf te betalen en gelden 
onderstaande tarieven ‘niet-basispakketzorg consult (ggz)’. 
 
Tarieven en vergoedingen bij gecontracteerde zorg 
Door zorgverzekeraars met een contract met de praktijk wordt de behandeling maandelijks 
rechtstreeks aan de behandelaar vergoed. Per zorgverzekeraar is in een contract vastgelegd welk 
percentage van het (NZa-)tarief de praktijk aan hen kan declareren. In bovenstaand overzicht staan 
de NZa tarieven voor 2023. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening bij de client. Meer 
informatie per polis vind je hier ( https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-
instelling/psychologie-en-seksuologie-praktijk-vive ). 
 
 
 

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psychologie-en-seksuologie-praktijk-vive
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psychologie-en-seksuologie-praktijk-vive
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Tarieven en vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorg 
Wanneer cliënten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar, waar geen contract mee is afgesloten, zal 
na elke intake- of behandelsessie de factuur per email worden verstuurd naar de cliënt. Deze factuur 
dient binnen 14 dagen te worden voldaan door de client. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor 
eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar. De praktijk rekent daarvoor bovenstaande NZa tarieven.  
 
De vergoeding die je dan van je zorgverzekeraar krijgt, ligt meestal tussen de 60 en 90% van het 
marktconforme tarief bij een natura polis en 100% van het marktconforme tarief bij een zuivere 
restitutie (vrije artsenkeuze) polis. Een combinatiepolis bestaat ook; een variant tussen de natura- en 
restitutiepolis in. In alle gevallen geldt wel een eigen risico. 
 
LET OP: Er is mogelijk sprake van een zogenaamd ‘machtigingenbeleid’. Dit betekent dat je vooraf 
toestemming moet vragen bij je zorgverzekeraar. Vraag dit vooral goed na bij je verzekeraar. 
 
Eigen risico 
Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het 
moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je voor beide 
jaren het eigen risico. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385. 
 
Tarief niet vergoede zorg 
Indien tijdens aanmelding en/of intake blijkt, dat er geen sprake is van een vergoede diagnose en je 
toch behandeling wenst, dan hanteren we de onderstaande NZa vastgestelde tarieven voor ‘niet-
basispakketzorg consult’.  
De behandeling van onder andere seksuele klachten, relatieproblemen, stressklachten, rouw en 
levensfaseproblematiek wordt tegenwoordig meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook 
deze zorg is vrijgesteld van btw. Een verwijzing is dan niet nodig. Indien je wel in het bezit bent van 
een geldige verwijsbrief, dan vallen de twee intakegesprekken wel onder vergoede zorg (zie 
bovenstaand tarievenoverzicht) en worden de behandelgesprekken gefactureerd onder niet 
vergoede zorg (zie onderstaand tarievenoverzicht). 
 
De factuur betaal je per sessie en hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. In sommige 
gevallen is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende zorgverzekering. Informeer 
hiervoor bij je verzekeraar. 
 
In onderstaande tabel gaat het bij een ‘niet-basispakketzorg consult (ggz)’ om de totale 
tijdsbesteding van zowel directe als indirecte tijd. Bij de directe tijd gaat het om de duur van het 
consult en de indirecte tijd bestaat uit verslaglegging. Voor een intakeconsult besteedt de 
behandelaar meestal 60 minuten aan directe tijd en 60 minuten aan indirecte tijd (totale tijdsduur 
120 minuten). Bij een behandelconsult van 45 minuten directe tijd is de indirecte tijd veelal 15 
minuten (totale tijdsduur 60 minuten).  
 
Tarievenoverzicht NZa voor ‘niet-basispakketzorg consult’ (ggz) 
 

Activiteit    Totale tijdsduur Prestatiecode  Tarief   
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 60 minuten  OV0012  € 124,16  
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 75 minuten  OV0012  € 155,20  
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 90 minuten  OV0012  € 186,24  
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 105 minuten  OV0012  € 217,28  
Niet-basispakketzorg consult (ggz) 120 minuten  OV0012  € 248,32 
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De duur van een behandelconsult is 45 minuten. De duur van een intakeconsult is 45 tot 60 minuten.  
Indien het consult korter duurt of uitloopt, wordt de werkelijke tijd gefactureerd.  
 

Afspraak annuleren 
Indien je de afspraak wilt verzetten of annuleren, dan kan dat uiterlijk twee werkdagen (48 uur) voor 
het tijdstip van de afspraak via het patiëntportaal. Dit is uiteraard kosteloos. De zaterdag en zondag 
vallen buiten deze etmalen-regeling. Een afzegging op zaterdag of zondag wordt in die zin 
beschouwd als een afzegging op maandag. Het wegblijftarief geldt niet indien je de afspraak binnen 
twee werkdagen (48 uur) niet op locatie, maar wel telefonisch of via beeldbellen door wilt laten 
gaan. 
 
Het annuleren van een afspraak binnen twee werkdagen is niet mogelijk via het patiëntportaal en 
kan per email (info@praktijkvive.com) worden doorgegeven. Zou je in deze email door willen geven 
of je de afspraak annuleert of middels beeldbellen of telefonisch wilt laten doorgaan? 
 
Voor afspraken die niet of niet tijdig worden geannuleerd of verzet (ook bij overmacht zoals 
verkeers- en weersomstandigheden of ziekte) wordt een wegblijftarief van € 75,- in rekening 
gebracht. Voor het te laat verzetten of annuleren van een intakegesprek of EMDR sessie van 90 
minuten geldt een wegblijftarief van € 100,-. Juist gangbare afzeggingen zijn wegens tijdverlies en 
omzetderving voor een praktijk moeilijk op te vangen, aangezien deze regelmatig voor kunnen 
komen, graag je begrip hiervoor. Het wegblijftarief kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar. 
 
Afspraakherinneringen voor de volgende geplande sessie worden door het systeem verzonden. Houd 
hiervoor ook de spammap in de gaten. De cliënt blijft (ook bij het niet ontvangen van een 
afspraakherinnering) verantwoordelijk voor het correct noteren van de afspraak.  
 
Indien de behandelaar de afspraak afzegt, dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult. 
 

Betalingsvoorwaarden 
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de sessie (of het wegblijftarief) 
dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 
 
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, 
dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 
dagen te betalen.  
 
Zodra deze betaaltermijn van 14 dagen vervalt, rekent de praktijk wettelijke rente (4%). De client 
wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te betalen.  
 
Na het verstrijken van deze betalingstermijn worden incassokosten in rekening gebracht. De 
incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. De 
behandelaar is nu zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel 
door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de 
invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. 
 
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - 
verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft 
voldaan. 


