Volwassenen

www.psyzorghk.nl
Beverwijk:

Psychologische Praktijk Verstegen
www.verstegen-psycholoog.nl
Praktijk Kind & Ontwikkeling
kindenontwikkeling@praktijk.nl

Haarlem:

Praktijk voor Psychologische Hulpverlening
www.psychologenhaarlem.nl
Ria Balm Pedagogenpraktijk
www.riabalm.nl
Gezondheidscentrum Schalkwijk
www.gcschalkwijk.nl
RET instituut
www.ret-instituut.nl
RET en Psychotherapie
www.ret-en-psychotherapie.nl
•

•

•
Heemstede:

Nieuw-Vennep:

Psychologiepraktijken Hijnen en Durieux
www.psychologiepraktijk-hijnen.nl
Psychologiepraktijk kind en jeugd Mulder
www.psychologiepraktijk-mulder.nl

Uitgeest:

Psychologenpraktijk Uitgeest
www.psychologenpraktijkuitgeest.praktijkinfo.nl
Alle psychologen van PsyZorg zijn aangesloten bij
een of meerdere beroepsverenigingen, zoals het NIP
en de LVVP.

• Psychologie praktijk
Muringer
• •
•
•
•
muringer@zonnet.nl
•

•
Psychoconsult
psychoconsult.rober@ziggo.nl
•

Hoofddorp:

SPEL
www.spel-haarlemmermeer.nl

PsyZorg Haarlemmermeer Kennemerland
Zijlweg 77, 2013 DD Haarlem
www.psyzorghk.nl info@psyzorghk.nl

Coöperatie van vrijgevestigde psychologen

Psychologenpraktijk IJmond-Noord
www.psychologenijmondnoord.nl

Psychologische hulp aan volwassenen

Bent u ouder dan 18 jaar en zoekt u een ervaren
psycholoog/ psychotherapeut bij u in de buurt?
Korte wachttijd en een persoonlijke aanpak?
Bij de psychologen van PsyZorg kunt u snel terecht
wanneer u problemen heeft waar u zelf niet meer
uitkomt. Voorbeelden van klachten die wij met succes behandelen zijn:
• depressieve klachten
• angsten en onzekerheid, paniekaanvallen
• dwangklachten
• eetproblemen
• seksuele problemen
• onverklaarbare lichamelijke klachten
• problemen met trauma- en rouwverwerking
• relatie- en gezinsproblemen
• problemen met assertiviteit
• problemen op gebied van zelfbeeld
• leren omgaan met ziekte en beperkingen
• overspannenheid en burn-out

Kwaliteit en samenwerking

De psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg
zijn allen breed geschoold en BIG-geregistreerd.
Wij kiezen voor een werkwijze die zoveel mogelijk
aansluit bij uw klachten en problemen. In de regio’s
Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer
werken we nauw samen met huisartsen, GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en fysio-therapeuten. Dat is een voordeel voor u als cliënt. Lastige
problemen zijn immers sneller en beter op te lossen
in goede samenwerking. Door de goede samenwerking tussen de psychologen van PsyZorg onderling,
is waarneming of tijdelijke vervanging gewaarborgd, zodat u altijd verzekerd bent van continuïteit in de behandeling.

Verwijzing en aanmelding

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar
Generalistische Basis GGZ. Voor intensievere of
specialistische behandeling is Specialistische GGZ
bedoeld. In veel huisartsenpraktijken biedt een
praktijk ondersteuner GGZ hulp aan cliënten met
psychische klachten en zorgt desgewenst voor een
goede doorverwijzing. Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw verzekeraar
Generalistische Basis GGZ
In de Basis GGZ vinden tussen de 5 en 12 behandelingen plaats. Soms kan een deel van de gesprekstijd
in overleg met u plaatsvinden via mail, telefoon of
internet (e-health).
Specialistische GGZ
In de Specialistische GGZ kan een korte behandeling plaats vinden en indien nodig een langdurige.
Sommige meer complexe problemen verbeteren pas
na behandeling van een jaar of meer. Dit gaat over
meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide.

Werkwijze

In een eerste gesprek krijgt u informatie over uw
privacy en afspraken met de psychologenpraktijk.
U licht uw situatie toe en legt uw klachten voor aan
de psycholoog of psychotherapeut. Om de kwaliteit en
het resultaat van de behandeling te meten wordt u
aan het begin en aan het eind van uw behandeling
gevraagd uw klachten weer te geven in een vragenlijst. Ook uw zorgverzekeraar hecht veel belang
aan deze gegevens. Eventueel wordt aanvullend
onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door het invullen
van een (digitale) test of vragenlijst. Vervolgens
stelt de psycholoog de diagnose en doet hij of zij

een voorstel voor de verdere behandeling en de
behandelmethode. U en de psycholoog werken
vervolgens samen aan een oplossing, of een verbetering van uw situatie.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering, met uitzondering van behandeling van werkproblemen,
aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Soms
wordt behandeling hiervan vergoed vanuit de
aanvullende verzekering. U kunt dit terugvinden
in uw polis. Voor de zorgkosten die door de
basisverzekering worden vergoed, geldt boven
de 18 jaar dat eerst uw jaarlijkse eigen risico
wordt aangesproken. Het is ook mogelijk dat u de
gesprekken zelf betaalt. Tijdens het eerste gesprek
geeft u aan of de diagnose op de factuur naar de
zorgverzekeraar mag of niet.

Kies uw eigen psycholoog in uw buurt

Wij bieden al zo’n dertig jaar psychologische zorg
dichtbij u in de wijk. Allemaal vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten met hart voor
de cliënten en de kwaliteit van hun vak. PsyZorg
kent geen centrale aanmelding. Wij vinden het
principe van de vrije keuze voor een behandelaar belangrijk. U kiest de psycholoog die u aanspreekt. De huisarts adviseert welke specialisaties van ons aansluiten bij uw klachten. Wilt u
dit zelf rustig verkennen dan is deze informatie
te vinden op de websites van onze psychologen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van
PsyZorg www.psyzorghk.nl

