H E T N U T VA N
TOESTEMMING
Met het geven van je
toestemming zorg je ervoor dat
je declaratie bij de
zorgverzekeraar goed verloopt.
Met je toestemming stellen we
samen je huisarts of verwijzer
op de hoogte. Je draagt bij aan
de kwaliteit in de zorg en de
communicatie met je
behandelaar verloopt
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makkelijker.

SOORTEN
TOESTEMMING
Postadres: Je gaat akkoord met het
ontvangen van post op je postadre
Huisarts: Je geeft toestemming om de
huisarts te informere
Verwijzer: Je geeft toestemming om de
verwijzer te informere
Behandelplan: Je stemt in met het
behandelpla
Behandelovereenkomst: Je stemt in
met de behandelovereenkoms
Zorgverzekeraar: Je stemt in dat de
diagnosegroep naar de zorgverzekeraar
wordt verzonden om te kunnen
declarere
DIS: Je bent ervan op de hoogte dat
minimale informatie bij het DIS wordt
aangeleverd
Akwa GGZ: Je stemt in met
aanlevering van gegevens aan Akwa
GG
Afspraakherinnering: Je bent
akkoord met het ontvangen van een
afspraakherinnerin
Portal bericht herinnering: Je bent
akkoord met het ontvangen van een
herinnering over een portal berich

PRI VAC Y
STATE MEN T

Bij PPCvO is je privacy ingericht
volgens AVG wetgeving. Hoe dat
is gedaan kun je lezen op
www.psychologenpraktijkchrisvano
everen.nl/. Ga naar het
privacystatement
Via het cliëntenportaal geef je

DIS
Alle gedeclareerde zorg wordt aangeleverd bij

T O E L I C H T I N G B I J H E T V E R L E N E N VA N
TOESTEMMING

het DBC-informatiesysteem (DIS). Met deze
data worden marktontwikkelingen,
zorgtarieven en prestaties vastgesteld. De
aangeleverde informatie is minimaal en

H UIS ART S E N VERW IJ ZE R

toestemming nodig.

Je geeft toestemming dat de huisarts of verwijzer informatie krijgt
over je behandeling. Dit betreft altijd minimale informatie en alles
zal vooraf met je worden doorgenomen. Ik vraag bij elke brief als
nog je akkoord, zodat je altijd regie hebt over deze informatie.

Meer informatie kun je vinden op https://

BE HA ND E LPL AN EN BEH AN DE LOVER EEN KO MST

www.nza.nl

Om er samen een goede behandeling van te maken bespreek ik
het behandelplan en de behandelovereenkomst in de intake met
je. Het behandelplan maken we samen en daarin heb je een
duidelijke inbreng. Je geeft pas akkoord voor het behandelplan
als we samen een goed plan hebben gemaakt wat grote kans van
slagen heeft. Daarnaast geef je in de intake akkoord voor de
behandelovereenkomst. Met de behandelovereenkomst geef je
aan op de hoogte te zijn en ook akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden en het privacystatement zoals dat is
opgesteld door Psychologenpraktijk Chris van Oeveren (PPCvO).

conform AVG wetgeving. Het aanleveren van
deze gegevens is verplicht en hiervoor is geen

AKWA
AKWA GGZ is een kwaliteitsinstituut en
werkt samen met cliënten, naasten en
professionals aan ontwikkeling en borging van
kwaliteit in de GGZ. Zodat cliënten de best
mogelijke behandeling en zorg krijgen
gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van
hun naasten en op actuele kennis en kunde.
Met het aanleveren van ROM data op basis
van AVG wetgeving verbeteren we de GG
Meer informatie kun je vinden op https://

POSTA DRE S
Je geeft toestemming dat informatie over je behandeling naar
het adres dat jij hebt opgegeven als postadres mag worden
verzonden.
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Meer informatie over het privacystatement en de algemene
voorwaarden kun je vinden op de behandelovereenkomst zelf,
www.psychologenpraktijkchrisvanoeveren.nl en in je
clientenportaal onder de documenten.

ZO R GVER ZE KE RAA R
Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke)
taken uit waarvoor zij informatie over hun
verzekerden nodig hebben. Bijvoorbeeld gegevens
die nodig zijn om declaraties af te handelen.
Zorgverzekeraars mogen hiervoor
persoonsgegevens verwerken, waaronder medische
gegevens. Ik lever aan de gegevens aan die
wettelijk verplicht zijn op grond van de
zorgverzekeringswet. Ik heb hiervoor wel je
toestemming nodig.
Meer informatie kun je vinden op https://
www.autoriteitpersoongegevens.nl

HER IN NER IN GE N
Stel je prijs op herinneringen en een signaal dat je
een bericht van mij hebt ontvangen dan geef je
toestemming hiervoor. Het maakt de communicatie
en het verloop van je behandeling vaak makkelijker.

