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Basis GGZ

Laat mijn verzekering zien

Vergoeding 2018

Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u
gelden.

Bekijk de vergoeding van 2017
(https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/2017/Paginas/BasisGGZ.aspx)
Wilt u hulp bij psychische klachten? Bijvoorbeeld van een psycholoog
of psychotherapeut? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor Basis
GGZ van Zilveren Kruis. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor
volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent
dat u lichte tot matige klachten heeft. Afhankelijk van uw leeftijd en
situatie zijn er ook andere vergoedingen voor GGZ
(/Consumenten/veelgestelde-vragen/Paginas/Vergoedingen/Krijg-ikmijn-behandeling-GGZ-vergoed.aspx) mogelijk.
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U krijgt 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener (https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/home/ind
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Wat krijgt u vergoed?

Service & Contact

• behandeling van een niet-complexe psychische stoornis

fInloggenf (https://mijncollectief.zilverenkruis.nl/)
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(https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/Uitsluitingen-Basis-GGZ-en-gespeci

• behandelingen voor kinderen onder de 18 jaar (ggz-tot-18-jaar.aspx), hiervoor kunt u terecht bij uw ge

Collectiviteit
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Uw regiebehandelaar stelt uw behandelplan vast

• Uw regiebehandelaar hoeft alle behandelingen niet zelf te geven. Hij of zij mag andere behandelaars a
psycholoog. Uw regiebehandelaar blijft wel verantwoordelijk voor uw behandeling.
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fInloggenf

Zorgaanbieders
g
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Zorgsoorten
Vergoeding & Zorg

• Uw regiebehandelaar houdt een dossier bij over u. De gegevens over uw diagnose kan hij met ons dele
kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw regiebehandelaar.

U heeft een verwijzing nodig

• Vraag de verwijzing aan uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, a
gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp).

• Uw arts houdt zich aan de voorwaarden voor een verwijzing

(https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/ggz/Paginas/verwijzing.aspx) zoals vastgesteld door het m

• De verwijzing is 9 maanden geldig.
• Voor een crisisopname heeft u geen verwijzing nodig.
Waar kunt u terecht?

Gaat u naar een vrijgevestigde zorgverlener dan kunt u naar een

• GZ-psycholoog
• klinisch psycholoog
• klinisch neuropsycholoog
• psychotherapeut

Gaat u naar een GGZ-instelling dan kunt u ook nog naar een:

• verpleegkundig specialist GGZ
• specialist ouderengeneeskunde
Service & Contact
• klinisch geriater
fZorgverlenersportaal Log in f (https://www.zorgverlenersportaal.nl/)
• verslavingsarts
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Home (/English/Paginas/index.aspx)

Insurances

Uw behandelaar moet ingeschreven staan in het BIG-register (https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenme

zorgverlener een kwaliteitsstatuut geregistreerd hebben op GGZ Kwaliteitsstatuut.nl (https://www.ggzkwa

Anders krijgt u geen vergoeding. Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn ingeschreven en geregistreer
gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker (https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/).

Reimbursements (/English/reimbursements/Paginas/default.aspx)
Healthcare services (/English/healthcare-services/Paginas/default.aspx)
Service & Contact
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Was deze informatie nuttig voor u?
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Chat of WhatsApp

Zilveren Kruis
en in
de1Zorg
2018
overzicht (pdf)
• Vergoedingen

• Chat met een medewerker
(/VergoedingenDownloads/Vergoedingenwijzer- • Vragen? Stuur een appje!
Nieuws & Media (http://nieuws.zilverenkruis.nl/)
2018-Zilveren%20Kruis%20met%20VitaalCommunity
90483.pdf)

(/Consumenten/contact/Paginas/whatsapp.aspx)

•

Download uw polisvoorwaarden
g Home (https://forum.zilverenkruis.nl/)
(/Consumenten/service/Paginas/downloads.aspx)
Thema's
onze veelgestelde vragen
• Bekijk

(/Consumenten/veelgesteldeDeel je idee (https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Idee%C3%ABnbus/idb-p/IdeaExchange)
vragen/Paginas/default.aspx)
Start een discussie (https://forum.zilverenkruis.nl/t5/forums/postpage/choose-node/true)
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g

Home (/gemeenten)

Samenwerking (/gemeenten/Paginas/samenwerking-met-gemeenten.aspx)
Thema's (/gemeenten/themas/Paginas/default.aspx)
Q&A (/gemeenten/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx)

Direct naar

• Declaratie indienen

(/Consumenten/service/declareren/Paginas/zorgkosten.aspx

• Alles over onze zorgverzekering

(/consumenten/zorgverzekering/Paginas/default.aspx)

• Gespreid betalen eigen risico

(/Consumenten/service/betalen/Paginas/uweigen-risico-vooraf-gespreidbetalen.aspx)

