Aanmelden met verwijsbrief
U meldt zich aan door een e‐mail te sturen aan: bureau@testraad.nl
Als u een medische verwijzing hebt, een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts
of medisch specialist voor specialistische niet‐klinische ggz‐zorg, kan Testraad een psychodiagnostisch
onderzoek bij u doen.
De verwijsbrief moet bevatten:
‐ een vermoedelijke diagnose
‐ een aanvraag voor behandeling
Daarnaast vragen we van u een volledig ingevuld gegevensformulier en
‐ een kopie van uw zorgverzekeringspas met gegevens over uw polis
‐ een kopie van uw identiteitsbewijs
‐ ondertekening akkoordverklaring traject onderzoek en behandeling door Testraad
‐ ondertekening akte van cessie, zodat Testraad de rekening direct bij uw zorgverzekering kan indienen
(indien van toepassing voor uw verzekering)

Intakeformulier
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u het intake formulier met vragen over uw gesteldheid.

Kosten
De kosten van onderzoek en behandeling worden geheel of gedeeltelijk door
uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekeringspolis.
Lees uw polis hier goed op na.
Wij vragen u tevoren naar uw verzekeringsmaatschappij, de soort polis die u hebt afgesloten en het
polisnummer. Daarmee kunnen we op de gevraagde manier declareren, want elke maatschappij voert een
eigen beleid hierin.
Testraad heeft geen overeenkomst met zorgverzekeraars en daarom houdt Testraad zich aan het tarief dat
jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) wordt vastgelegd. Wij brengen 100% van dit NZA‐tarief
in rekening en krijgen daarvan een door de verzekering vastgesteld deel vergoed. Hiermee nemen wij
genoegen. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht 75% van de gedeclareerde zorg te vergoeden.
U krijgt geen rekening van Testraad, we dienen de rekening direct in bij uw verzekeringsmaatschappij.
Uw eigen risico van € 385,‐ in 2016, blijft voor uw rekening.
Raadpleeg tevoren uw zorgverzekeringspolis om goed te weten dat u naast uw eigen risico niets zelf
hoeft te betalen, tenzij u afwijkt van het te lopen traject van onderzoek en behandeling bij Testraad,
zoals in de akkoord verklaring staat vermeld.
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Overleg met uw zorgverzekering
Als u met uw verzekeringsmaatschappij wilt overleggen kan dat. Sommige verzekeringsmaatschappijen
willen hun klanten ervan afhouden om een behandeling aan te gaan bij een niet gecontracteerde
zorgverlener zoals Testraad. Daar hoeft u zich niet aan te storen. Ook niet gecontracteerde zorg moet uw
verzekering vergoeden.
U krijgt een psychodiagnostisch onderzoek bij Testraad. Hier willen wij u informeren over de informatie die
van belang is ingeval u over de vergoeding met uw zorgverzekeringsmaatschappij wilt overleggen.
Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden zonder meer het bedrag waar u volgens uw polis recht op
hebt. Andere verzekeringsmaatschappijen willen dat u vooraf toestemming vraagt.
Om uw verzekeringsmaatschappij goed te informeren over wat er gaat gebeuren is het goed om het
volgende te weten:
1. Testraad verzorgt geprotocolleerd psychodiagnostisch onderzoek volgens NIP‐standaarden in de
specialistische GGZ.
2. Testraad werkt uitsluitend op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist.
3. Testraad levert verzekerde zorg conform de zorgverzekeringswet.
4. Testraad levert niet gecontracteerde zorg.
5. Na het psychologisch onderzoek volgt op indicatie een onderzoek bij een psychiater.
6. U krijgt daarna eveneens op indicatie een gerichte geprotocolleerde behandeling voor de
gediagnosticeerde aandoening.
7. De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie bij de psychiater. Indien van toepassing wordt
een vervolgbehandeling geadviseerd.
8. De nota wordt bij de meeste zorgverkeringsmaatschappijen via Vecozo gedeclareerd.
U hoeft er dan zelf niets aan te doen.
9. Ingeval u een nota op papier ontvangt voldoet deze aan de Vektis standaard GZ311/GZ312.
U moet dan een acte van cessie ondertekenen, waarmee u de zorgverzekeringsmaatschappij
toestemming geeft om de declaratie rechtstreeks aan Testraad te vergoeden. Testraad zorgt voor
de verzending van de nota naar uw zorgverzekeringsmaatschappij.
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