
 
 

U heeft een declaratie-overzicht van uw verzekeraar ontvangen. Hierop staat een bedrag voor 

Huisartsenhulp GGZ vermeld, terwijl u niet bij uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ bent geweest 

i.v.m. psychische klachten. 

 

Hieronder leest u hier meer informatie over. 

 

Declaraties door De Wijkpraktijk inzake GGZ 

U heeft van uw zorgverzekeraar een declaratieoverzicht gekregen en ziet daarop dat De Wijkpraktijk 

een bedrag heeft gedeclareerd onder de noemer ‘Huisartsenhulp’. Uit dit overzicht van de 

zorgverzekeraar is echter niet duidelijk waar dit precies over gaat. 

 

Hieronder vindt u beknopt uitleg over De Wijkpraktijk en deze rekening. 

 

Wie is De Wijkpraktijk? 

De Wijkpraktijk is een organisatie, die verpleegkundigen en psychologen (zogenaamde 

praktijkondersteuners GGZ) levert aan huisartsen om deze te ondersteunen bij de zorg voor mensen 

met psychische klachten. Dit zijn diverse huisartsartsen, verspreid over heel Limburg. Meer 

informatie over De Wijkpraktijk kunt u vinden op onze website. 

 

Waarom declareert De Wijkpraktijk bij uw zorgverzekeraar terwijl u niet bij de huisarts bent 

geweest? 

De Wijkpraktijk declareert een bedrag bij uw zorgverzekeraar van ongeveer € 3 euro (dit verschilt 

per verzekeraar en kan per kwartaal  wijzigen) voor de beschikbaarheid van de praktijkondersteuner 

GGZ in de praktijk van uw huisarts, ongeacht of u wel of niet bij uw huisarts bent geweest. Bijna 

iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisarts. Op basis van deze inschrijving declareert De 

Wijkpraktijk het zogenaamde inschrijftarief bij uw zorgverzekeraar. Van onterechte kosten is dus 

absoluut geen sprake. Dit is landelijk zo geregeld door de zorgverzekeraars. 

 

Moet ik zelf betalen voor deze geestelijke gezondheidszorg als ik hiervoor naar de huisarts 

(praktijkondersteuner GGZ) ga? 

Nee, de zorg van de praktijkondersteuner GGZ wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als 

huisartsenhulp en zit dus in het basispakket. De kosten van deze zorg gaan daarom niet van uw eigen 

risico af. 

 

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Dit kan via het secretariaat 088-166 11 00 of via e-mail: info@dewijkpraktijk.nl. Uw zorgverzekeraar 

kan u hierover ook informatie verstrekken. 

 

http://www.dewijkpraktijk.nl/
mailto:info@dewijkpraktijk.nl

