Eventuele kosten intakegesprek(ken) en behandeling
Kosten m.b.t. het eigen risico:
Tijdens het 1e of 2e intakegesprek bij PSYTREC kan blijken dat:

• u niet voldoet aan de diagnose-eisen van PTSS ofwel geen PTSS heeft;
• u beter geholpen kan worden bij een andere instelling dan PSYTREC (u wordt hier dan over geadviseerd);
• u, tijdens of na de intakegesprekken, besluit om niet met de behandeling te starten.
Met het verwerken van uw aanmelding en het voeren van de intakegesprekken maakt PSYTREC diverse kosten.
Indien u uw wettelijke en/of het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico al heeft verbruikt, dan worden de
kosten van de aanmelding en intakegesprekken door uw zorgverzekering vergoed. Indien u nog niet (helemaal) uw
wettelijke en/of het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico heeft verbruikt, zijn dit kosten die u zelf betaalt.
U betaalt dan als het ware de kosten voor een onvolledig behandeltraject. De hoogte van de kosten is afhankelijk van
het aantal intakegesprekken dat met u is gevoerd en het door u al verbruikte deel van uw eigen risico. Indien beide
intakegesprekken met u zijn gevoerd en u komt niet in aanmerking voor behandeling, dan kan dit mogelijk uw gehele
eigen risico kosten. Laat u zich desgewenst hierover informeren door uw zorgverzekeraar.
PSYTREC doet er alles aan om u niet te confronteren met onnodige kosten. In het geval u toch zelf de rekening moet
betalen, is het helaas niet mogelijk om uitzonderingen te maken.

Niet verschijnen op een afspraak (no-show)
Bent u verhinderd voor een afspraak voor het intakegesprek? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. U
kunt zich ook afmelden via info@psytrec.com.
Let op: wanneer u uw afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) afzegt, ontvangt u van ons hiervoor een factuur. Dit
geldt ook als u vanwege ziekte niet op de afspraak kunt komen.
De kosten voor een no-show factuur bedragen:
• € 180,- bij niet verschijnen op een intakegesprek
• € 360,- bij het voortijdig afbreken van de behandeling
• € 180,- bij het niet verschijnen op de terugkomdag en het slotgesprek
Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
Als u zonder bericht niet op uw afspraak voor een intakegesprek komt, neemt PSYTREC telefonisch contact met u
op. Indien u niet bereikbaar bent, krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Indien u tweemaal
niet op een afspraak voor een intakegesprek verschijnt, of indien u tweemaal binnen 24 uur afbelt, wordt de
behandeling gestopt en uw dossier gesloten.
Lees meer over de eventuele eigen bijdrage op pagina 2
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Eigen bijdrage
PSYTREC vraagt van cliënten die zich aangemeld hebben via de website of via Zorgdomein een eigen bijdrage van
€275,-. Deze bijdrage geldt alleen indien de patiënt de behandelovereenkomst heeft getekend en dus bij PSYTREC in
behandeling komt. Mocht tijdens de intakegesprekken blijken dat de hulpvraag en de INTENSIVE8® behandeling niet
op elkaar aansluiten, dan wordt deze eigen bijdrage niet in rekening gebracht.
N.B. De eigen bijdrage kan afwijken en kan afhankelijk zijn van welk traject er gevolgd gaat worden.Vraag hiernaar bij
uw intaker of regiebehandelaar.
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