
Bijlage testen-intakeprocedure. 
 
Geachte cliënt(e), 
 
Bij deze willen wij u enige informatie geven m.b.t. de intake cq testprocedure die onze 
praktijk hanteert. 
 
Wij hebben met alle verzekeraars, dus ook met uw verzekeraar, contracten afgesloten tav de 
vergoeding van psychotherapeutische hulp (GGZ). Dat houdt o.a. in dat u de kosten volledig 
vergoed krijgt en geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Ook mogen en moeten wij de kosten 
voor psychotherapie declareren via zgn DBC’s en wel direct,digitaal aanleveren bij de 
verzekeraar. U krijgt dan ook geen nota’s van ons, deze gaan allemaal direct ( via FAMED) 
naar uw ziektekostenverzekeraar, die deze direct aan ons vergoed. Alleen het wettelijk 
verplichte eigen risico per jaar zal de verzekeraar bij u afwikkelen, maar dat is een wettelijke 
maatregel. 
Een ander onderdeel van de contracten hierbij is dat de verzekeraars van ons verlangen dat we 
meewerken aan de zgn ROM, (Routine Outcome Measurement). Dit betekent dat wij bij de 
intake (aan het begin van de behandeling) en aan het einde van de behandeling een of 
meerdere tests(vragenlijsten) bij u afnemen. Hierdoor wordt het resultaat van de behandeling 
meetbaar cq wordt dat in een testverslag vastgelegd. 
Dat testen verloopt digitaal, via CAREMETRICS. Wij voeren uw bsn nummer en e-mailadres 
in op een beveiligde site en u krijgt daar dan uw eigen persoonlijke toegang toe. Zij geven u 
vervolgens een email waarin staat dat wij u bij hen hebben aangemeld en vragen u uw 
gegevens digitaal in te voeren. Vervolgens krijgen wij weer een melding als u uw gegevens 
hebt ingevoerd, wij zetten dan een of meerdere tests voor u klaar op deze site welke u kan 
invullen. Het programma scoort deze gegevens dan automatisch en maakt een testverslag, 
welke door u en ons in te zien is. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en bovendien 
worden al uw testgegevens ,incluis het verslag, op deze site voor u klaargezet, desgewenst 
kan u dat verslag uitprinten of opslaan op uw computer. 
 
Zo kan uw therapeut met u verder in de intake deze testgegevens doornemen en bespreken. 
Na afloop van de behandeling  mag u dezelfde test weer invullen en worden de resultaten 
vergeleken met de eerste keer. Ook hiervan wordt door de computer een verslag gemaakt, wat 
u weer kan uitprinten of opslaan. Wij zullen dit verslag in uw dossier toevoegen, waardoor wij 
behalve uw en ons subjectieve oordeel over de behandeling ook concrete testgegevens over de 
behandeling hebben. 
De verzekeraar krijgt geen enkele inzage in uw gegevens, dit voor alle duidelijkheid. 
 
Wij kunnen als praktijk al deze testresultaten aan het einde van het jaar verwerken in een 
geanonimiseerd jaarverslag, waardoor wij ook onze gemeten “effectiviteit van behandeling” 
te weten komen.  
 
Namens de praktijk, 
 
Hoogachtend, drs. W.Brania 
 


