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BEHANDELVOORWAARDEN 
VOLWASSENEN  

 
 
Inleiding 
Plan Morgen GGZ biedt hulp aan mensen met psychische problemen aan volwassenen, kinderen en 
jeugdigen in de Basis GGZ. Plan Morgen is onderdeel van Max Ernst GGZ. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Tijdens uw behandeling kunt u uw behandelaar op werkdagen tijdens kantooruren bereiken via ons 
algemene telefoonnummer 088 – 270 12 20. Als uw behandelaar niet beschikbaar is, kunt u een 

boodschap achterlaten. 
 
Dossier  
Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben 
op uw behandeling. Het dossier gaat over uw eigen gezondheid en u kunt het daarom inzien, met 
uitzondering van gegevens die niet over uzelf gaan. In uw persoonlijke cliëntenportaal kunt u belangrijke 
zaken uit uw dossier terugvinden. Dossiers worden 15 jaar bewaard. Op verzoek kan uw dossier na 
afsluiting van de behandeling worden vernietigd, tenzij dit in strijd is met de wet of andere belangrijke 
nadelen kan opleveren. 
 
Privacy 
Uw privacy wordt conform de wettelijke bepalingen uitgevoerd en zijn uitgewerkt in ons privacyreglement. 

Deze vindt u terug op onze website. Een paar aandachtspunten hieruit leggen wij u graag voor: 
 Uw dossier is alleen ter inzage aan uw behandelaar en degenen die binnen Plan Morgen GGZ 

beroepsmatig betrokken zijn bij uw behandeling.  
 Plan Morgen GGZ verstrekt géén informatie aan directe familie, naastbetrokkenen en derden, tenzij u 

daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  
Door deze behandelvoorwaarden te ondertekenen gaat u er mee akkoord dat: 
 u post van ons kan ontvangen op uw postadres of mailadres.  
 bij declaratie van de door ons geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar de diagnosegroep wordt vermeld.  
 wij gegevens m.b.t. geleverde en gedeclareerde zorg aanleveren via het dbc-informatiesysteem (DIS)  
 wij gegevens m.b.t. uitkomstindicatoren (zoals behandeleffectiviteit en tevredenheid) van de 

behandeling kunnen delen met een onafhankelijke derde partij. 

 
Contact met uw huisarts / apotheek 
Wij vinden het relevant om uw huisarts op de hoogte te houden over het verloop van uw behandeling en 
vragen indien nodig aanvullende informatie op, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Is er sprake van 
(toekomstig) medicijngebruik dan kan er, indien noodzakelijk, door Plan Morgen GGZ contact worden 
opgenomen met de apotheek. Met het ondertekenen van deze behandelvoorwaarden gaat u er mee 
akkoord dat wij informatie mogen verstrekken en inwinnen bij uw huisarts en/of verwijzer.  
 
Klachten  
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van Plan Morgen GGZ zich 
tegenover u gedraagt of u bent het niet eens met diens beslissing of handeling, is het goed om dit in 
eerste instantie met de medewerker zelf te bespreken. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kunt u 

het probleem voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Plan Morgen GGZ. Leidt dit niet tot een passend 
resultaat, dan is het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de klachtencommissie of bij de 
geschillencommissie. Meer informatie vindt u op onze website.  
 
Kosten en vergoedingen vanuit uw zorgverzekering 
Uw behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel kan er sprake zijn van 
een eigen risico. Voor 2019 is dit wettelijk vastgesteld op € 385,- per verzekerde voor alle in dat jaar 
genoten zorg. Dit eigen risico kan hoger zijn als u dit vrijwillig heeft verhoogd. Wanneer de behandeling 
langer duurt dan 365 dagen keren deze kosten jaarlijks terug. Vanaf het moment dat er een intake 
plaatsvindt is Plan Morgen GGZ gerechtigd om de kosten voor de aan u bestede tijd bij uw zorgverzekeraar 
in rekening te brengen. Ook als er na de intake besloten wordt dat er geen behandeling zal volgen.  
 

Nakomen van afspraken 
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een afspraak moet afzeggen. U dient dit minimaal 24 uur van te 
voren aan te geven. In het kader van uw privacy kunt u alleen zelf de afspraak afzeggen, tenzij u verderop 
aangeeft dat uw partner of iemand anders dat voor u mag doen. U kunt uw afspraak niet afzeggen via uw 
behandelaar.  U kunt een afspraak alleen afzeggen via 088 – 270 12 20 of (in het weekend) via 
info@planmorgen.nl. Als u zich niet of niet minimaal 24 uur van te voren afmeldt, dan wordt er altijd € 
43,40 in rekening gebracht. Deze regel geldt ook in geval van ziekte. Deze rekening wordt niet door uw 
zorgverzekeraar vergoed.  
 
Wanneer een afspraak niet kan doorgaan omdat uw behandelaar niet beschikbaar is, zullen wij er alles aan 
doen u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer u desondanks tevergeefs op een 

afspraak verschijnt, zullen eventueel gemaakte reiskosten op basis van een betaalbewijs door Plan Morgen 
GGZ aan u worden vergoed. Een declaratieformulier kunt u opvragen bij het secretariaat.  
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Akkoordverklaring  
 
 
Ik ga wel / niet akkoord met bovenstaande behandelvoorwaarden. 
 
 
Opmerkingen: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Afzeggen afspraken door partner of andere naastbetrokkene: 
 
(naam)……………………………………………………………………………………………………… 
 
mag namens mij afspraken maken/afzeggen. 
 
 
Relatie van bovengenoemde persoon tot mij:…………………………        (b.v. partner, ouder, kind)  
 
 

 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:  
 
 

Naam   ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres  ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening ………………………………………… Datum…………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier kan in behandeling worden genomen 
 


