Stel u heeft psychische klachten, wat dan?
Voor behandeling van psychische klachten kunt u vanaf 1 januari
2014 terecht bij uw huisarts. De huisarts of de praktijkondersteuner
GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) behandelt u dan. Als u doof bent
of ernstige hoorproblemen heeft, is het verstandig om te vragen of u
doorverwezen kunt worden naar GGMD voor Doven en
Slechthorenden. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening aan doven en mensen met
hoorproblemen. De medewerkers van GGMD kunnen met u
communiceren en kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van
mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben.

Wat kost de GGz?

Voor hulp van GGMD bij psychische klachten is altijd een verwijzing
van een huisarts nodig. Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat
informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts.

voor doven en slechthorenden

Basis en Specialistische GGz
In de GGz wordt verschil gemaakt tussen Basis GGz en Specialistische GGz.
• Basis GGz is voor lichte tot matige psychische klachten. Deze zorg
duurt vaak kort.
• Specialistische GGz is voor ernstige psychische klachten en
psychische klachten in combinatie met doofheid. Deze zorg duurt
meestal langer.
Nadat de diagnose is gesteld, leggen we de zorg vast in een zorgovereenkomst.
Meer over Basis GGz

GGMD voor Doven en Slechthorenden

Een behandeling binnen de Basis GGZ is altijd kortdurend. Blijkt

Wij hebben locaties door heel Nederland.

meer tijd nodig te zijn, dan is een nieuwe verwijzing van de huisarts

telefoon:

088 – 43 21 700

nodig. Wij informeren u hier tijdig over.

sms:

06 – 10 908 606

e-mail:

contact@ggmd.nl

GGMD behandelt alleen tinnitus en hyperacusis in de Basis GGz. Andere

chat en teletolk:

zie www.ggmd.nl/contact

diagnoses en ook de ernstige vormen van tinnitus worden in de

website:

www.ggmd.nl

Specialistische GGz behandeld.

Meer over Specialistische GGz

Eigen risico

Bij Specialistische GGz wordt alle tijd voor het stellen van de diagnose

Een GGz-behandeling telt mee voor uw eigen risico. Voor al uw

en de behandeling bijgehouden. Zowel de directe tijd (de gesprekken

zorgkosten samen (dus ook de huisarts en andere zorgkosten) betaalt u

met de cliënt of zijn/haar partner of familie) als de indirecte tijd (bijv.

in 2019 een eigen risico van maximaal 385 euro.

als behandelaars overleggen over u, en hun reistijd). Na afloop van de
behandeling, of na maximaal 365 dagen, worden de kosten van de

Datum waarop de (vervolg)behandeling start is belangrijk

behandeling bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Is de behandeling

Het kalenderjaar waarin de behandeling start, is belangrijk voor het

na een jaar nog niet klaar, dan kan deze zonder nieuwe verwijzing voor

eigen risico. Startte een behandeling bijvoorbeeld op 8 april 2018 dan

weer maximaal 365 dagen worden verlengd. De vervolgbehandeling telt

telt deze behandeling tot uiterlijk 8 april 2019 mee voor uw eigen risico

weer mee voor het eigen risico van het kalenderjaar waarin de

van 2018. Ook als de factuur pas midden 2019 komt. Voor een

vervolgbehandeling start.

eventuele vervolgbehandeling geldt hetzelfde. Het kalenderjaar waarin
de vervolgbehandeling start, is het jaar waarin de vervolgbehandeling

Tarieven

meetelt voor uw eigen risico.

GGMD ontvangt voor een behandeling een bepaald bedrag. Voor Basis
GGz is dat een vast bedrag. Voor Specialistische GGz is dat een

Zorgtoeslag

optelsom van alle directe en indirecte tijd die de behandeling kost. De

Heeft u een laag (midden) inkomen? Dan kunt u een bijdrage krijgen in

tarieven hiervoor liggen vast in onze afspraken met de zorg-

de kosten van uw zorgverzekering. Deze toeslag kunt u aanvragen bij

verzekeraars.

de Belastingdienst.

Vergoeding van de GGz-behandeling

Heeft u vragen?

GGMD heeft een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

Heeft u vragen over de kosten voor GGz, neem dan contact met ons op.

Alleen niet met Caresq en de daartoe behorende labels Promovendum,

GGMD voor doven en slechthorenden

National Academica en Besured. De vergoeding die zij ons geven, is niet

Telefoon:

088 – 43 21 700

genoeg om kwalitatief goede GGz te kunnen bieden aan auditief

Sms:

06 - 10 908 606

beperkten.

E-mail:

contact@ggmd.nl

Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via

Alle andere zorgverzekeraars vergoeden de gehele GGz-behandeling.

www.ggmd.nl pagina Contact

GGMD stuurt de rekening voor de behandeling naar uw

Teletolk:

zie www.ggmd.nl pagina Contact

zorgverzekeraar. U ontvangt dus zelf geen rekening van GGMD.

Website:

www.ggmd.nl

Bent u verzekerd bij Caresq of bij een van de daartoe behorende labels?
Dan ontvangt u een rekening voor uw GGz-behandeling omdat niet alle
gemaakte kosten vergoed worden door deze zorgverzekeraars. U dient
deze rekening zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen
welk deel van de behandeling u zelf moet betalen.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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