15 Gener(listische B(sis GGZ voor verzekerden v(n 18 j((r en ouder
Heeft u lichte tot m(tige, niet-complexe psychische problemen of st(biele
chronische problem(tiek? D(n heeft u recht op Gener(listische B(sis GGZ
(hiern( te noemen: B(sis GGZ).
De inhoud en omv(ng v(n de te verlenen zorg wordt begrensd door w(t
psychi(ters en klinisch psychologen (ls zorg plegen te bieden.
Voorw((rden voor het recht op b(sis GGZ
1 U moet 18 j((r of ouder zijn.
2 U moet zijn doorverwezen door een huis(rts, bedrijfs(rts, medisch
speci(list, speci(list ouderengeneeskunde, (rts voor verst(ndelijk
geh(ndic(pten of SEH-(rts (spoedeisende hulp).
3 De verwijzing moet voldoen ((n de ‘Afspr(ken verwijzing
Geestelijke gezondheidszorgʼ zo(ls v(stgesteld door het ministerie
v(n VWS.
4 Een verwijzing is m(xim((l 9 m((nden geldig. Dit betekent d(t uw
beh(ndeling binnen 9 m((nden n( het (fgeven v(n de verwijzing moet st(rten.
Zit er meer d(n 9 m((nden tussen? Vr((g d(n een nieuwe verwijzing.
5 Uw zorgverlener beschikt over een kw(liteitsst(tuut d(t geregistreerd st((t
bij www.ggzkw(liteitsst(tuut.nl. Kijk hiervoor op de website v(n uw zorgverlener
of vr((g n((r het kw(liteitsst(tuut.
W((r u (volgens dit (rtikel) geen recht op heeft
U heeft onder (ndere geen recht op:
( beh(ndeling v(n ((np(ssingsstoornissen;
b hulp bij werk- en rel(tieproblemen;
c hulp bij psychische kl(chten, zonder d(t er spr(ke is v(n een
psychische stoornis;
d b(sis GGZ-zorg voor verzekerden tot 18 j((r. Dit v(lt onder de
Jeugdwet. U kunt hiervoor cont(ct opnemen met uw gemeente.
Tip! Op onze website vindt u een overzicht met overige problemen en
di(gnoses w((rv(n de beh(ndeling niet onder de b(sis- verzekering v(lt en
psychologische interventies w((rop u v(nuit
de b(sisverzekering geen recht heeft.
Let op! Uw beh(ndel((r m(g in principe één prest(tie B(sis GGZ per j((r voor

u openen. Uw beh(ndel((r m(g (lleen nog een prest(tie binnen hetzelfde j((r
openen (ls u een terugv(l heeft of (ls u zich tegen de verw(chting in opnieuw
((nmeldt met dezelfde of (ndere kl(chten n(d(t de voorg((nde beh(ndeling
(l is (fgerond.
L(gere vergoeding bij niet-gecontr(cteerde zorgverlener
Let op! Wilt u zorg v(n een zorgverlener met wie wij geen contr(ct hebben
(fgesloten? D(n k(n de vergoeding l(ger zijn d(n bij een zorgverlener die wij
wél gecontr(cteerd hebben. Of dit zo is en hoe hoog de vergoeding d(n is, is
(fh(nkelijk v(n de b(sisverzekering die u heeft. Meer hierover leest u in (rtikel
4 v(n de ‘Algemene voorw((rden b(sisverzekeringenʼ.
Wilt u weten met welke zorgverleners wij een contr(ct hebben? Gebruik d(n de
Zorgzoeker of neem cont(ct met ons op. Een lijst met de (indic(tieve) hoogte
v(n de vergoedingen bij niet-gecontr(cteerde zorgverleners vindt u ook op
onze website of kunt u bij ons opvr(gen.

