
Zuketto Consult
Psychiatrische consultatie & behandeling 

Zoutkamperschans 1 | 3432 TZ Nieuwegein | consult@zukettoconsult.nl | www.zukettoconsult.nl 
Tel: 030 2745685 | KvK: 59462078 | BIG: 99048511901 | IBAN: NL85 TRIO 0197821278 | AGB: 03-068311 / 03-095298

 

 

PATIENTENINFORMATIEBRIEF 

Nieuwegein, januari 2017 

 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft zich aangemeld voor diagnostiek of behandeling bij Zuketto Consult. In deze brief wil ik 
u vooraf informeren over een aantal belangrijke zaken. 

Verwijsbrief 
Om de kosten voor de diagnostiek of behandeling bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren, 
is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft. Deze moet aan een aantal eisen voldoen. Uw 
verwijzer moet aangeven of u voor de generalistische basis GGZ of voor specialistische GGZ 
verwezen wordt, en hij of zij moet een vermoedelijke diagnose noemen. De meeste 
verzekeraars vergoeden alleen specialistische GGZ als u bij een psychiater komt. De verwijsbrief 
dient u vooraf op te sturen (per post of ingescand per mail) of u neemt hem mee naar het eerste 
gesprek. Wanneer deze verwijsbrief er niet is, zal de verzekeraar achteraf geen restitutie van 
gemaakte kosten verlenen. 

Aanmeldformulier 
U heeft van mij een aanmeldformulier toegestuurd gekregen. Zou u dit volledig ingevuld willen 
terugsturen?  

Informatie over voorgaande behandelingen 
Misschien heeft u elders al behandeling gehad voor uw klachten. Vraag in dat geval de 
informatie bij uw vorige behandelaar op en neemt deze mee naar het intakegesprek.  
 
Intakegesprek 
Het intakegesprek  duurt  meestal een klein uur. Hierin komen uw klachten aan de orde, uw 
levensloop, wat u al gedaan heeft aan uw klachten, en in welke mate de klachten uw leven 
beïnvloeden. Ik zal ook vragen naar medicatiegebruik (neem een lijstje mee als u het niet uit uw 
hoofd weet), alcohol- en drugsgebruik en naar uw lichamelijke gezondheid.  
Soms is een tweede intakegesprek nog nodig, of zal ik u vragen om vragenlijsten in te vullen. Bij 
een vraag naar ADHD, persoonlijkheidsproblematiek of een diagnose in het autismespectrum is 
bijna altijd aanvullend onderzoek (in de vorm van een gestructureerd interview) nodig om de 
diagnose zuiver te kunnen stellen.  
Naast de tijd die u in mijn spreekkamer doorbrengt, betaalt u (of uw zorgverzekeraar) ook voor 
de ‘indirecte tijd’. Dit is de tijd die ik besteed aan het maken van een verslag, de 
correspondentie met uw huisarts of verwijzer, en evt overleg met anderen. 

  



ROM   
Alle psychiaters in Nederland zijn sinds 1 januari 2017 verplicht om te ‘rommen’. ROM is de 
afkorting voor Routine Outcome Monitoring. Voorafgaand aan de behandeling wordt de ernst 
van de klachten gemeten met een vragenlijst (de OQ45) en na afloop van de behandeling 
gebeurt dat opnieuw. Op die manier kunnen behandelingen bij verschillende zorgverleners met 
elkaar vergeleken worden. 
Verzekeraars eisen dat patienten de OQ45 voor en na behandeling invullen. Als dat niet 
gebeurd is, kunnen ze restitutie van de zorgkosten weigeren.  

 
Vervolgafspraken – behandeling 
Aan het eind van de intake geef ik u een samenvatting, een diagnose en advies.  Als u ervoor 
kiest om bij mij in behandeling te blijven, dan maken we samen een behandelplan. Dat omvat 
het doel van de behandeling, de manier waarop we dat denken te behalen, en een tijdplanning. 
De ervaring leert dat een eenmaal begonnen behandeling moeilijk stopt, omdat er altijd nog wel 
iets is om over door te praten. Ik vind het erg belangrijk om vooraf afspraken te maken over hoe 
lang de behandeling ongeveer zal duren. Dat houdt u en mij gefocused op resultaat. 
De vervolgafspraken plannen we met een bepaalde frequentie voor een periode van enkele 
weken vooruit. Op dinsdag en donderdag is de praktijkassistente Judith Agterberg tussen 9.30 
en 11.30 uur bereikbaar voor het maken van afspraken.  
 
Annuleren 
Het kan voorkomen dat u een afspraak af moet zeggen. Tot 24 uur van tevoren is dit kosteloos. 
Belt u na die tijd af, of komt u niet opdagen, dan breng ik € 50,00 in rekening. Dit bedrag kunt u 
niet bij uw zorgverzekeraar declareren. 
 
Kosten en vergoeding 
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. U betaalt de kosten van de behandeling dus 
rechtstreeks aan mij. U krijgt aan het eind van de behandeling een factuur en een overzicht met 
alle relevante gegevens voor uw zorgverzekering. Deze twee documenten kunt bij uw 
zorgverzekeraar indienen. Het hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en soort polis hoeveel 
u terugkrijgt. Bij een naturapolis moet u een gedeelte zelf betalen. Het vergoede bedrag ligt 
meestal tussen de 65 en 80%. Voor een restitutiepolis is er (bijna) volledige  vergoeding (90 - 
100%). Informeer u dus goed vooraf, om later niet voor vervelende verrassingen te komen 
staan. 
Als u meer wil weten, verwijs ik u naar mijn website. Daar ga ik uitgebreid in op dit onderwerp. 
 
Website & Contact 
Op www.zukettoconsult.nl vindt u veel informatie. Mocht u toch nog vragen hebben, schroom 
niet om contact te zoeken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Cassandra Zuketto, psychiater 

http://www.zukettoconsult.nl/

