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Als uw behandeling onder de Zorg- 
verzekeringswet valt, dan krijgt de  
zorgverzekeraar de rekening van uw  
behandeling. GGZ NHN vermeldt  
hierop de code van het Zorgprestatie-
model. Die geeft aan hoe lang, met 
wie en wat voor soort afspraak er is 
geweest. De zorgverzekeraar heeft deze 
code nodig om uw zorg te vergoeden.

Ook wil de zorgverzekeraar uw diagnose 
en het soort behandeling weten. Wij  
geven die, tenzij u bezwaar maakt. Dit 
heeft geen financiële gevolgen.

Als de zorg die u van GGZ NHN  
krijgt onder de Zorgverzekeringswet 
valt, dan...

DE ZORGVERZEKERAAR:

Na uw eerste gesprek bij GGZ 
NHN krijgt uw huisarts een brief 
met informatie over uw (mogelijke) 
diagnose en behandeling. Vier keer 
per jaar krijgt hij of zij een overzicht 
met daarin uw naam, geboorteda-
tum, diagnose, behandelend team en 
regiebehandelaar. Ten minste één keer 
per jaar informeert GGZ NHN uw 
huisarts over hoe het met uw behan-
deling gaat.

Uw huisarts krijgt informatie over 
belangrijke veranderingen in uw 
behandeling als dat nodig is. Dat kan 
gaan over de behandeling zelf, maar 
ook over hoe het met u gaat. GGZ 
NHN informeert uw arts als u wordt 
opgenomen in een kliniek. Nadat u de 
kliniek heeft verlaten, ontvangt de arts 
een kort verslag. Na afsluiting van uw 
behandeling krijgt hij of zij een korte 
samenvatting van het resultaat.

 
Als uw huisarts u naar GGZ NHN 
heeft doorverwezen, informeren wij 
uw huisarts op bepaalde momenten 
over uw behandeling. Zo blijft uw arts 
op de hoogte. En kan hij of zij u zo 
goed mogelijk helpen als u weer naar 
hem of haar gaat.

Aan wie geeft GGZ NHN
uw gegevens door?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil weten hoeveel mensen er over een 
aantal jaren zorg moet ontvangen en welke zorg zij nodig hebben. Dat kunnen zij 
berekenen met de gegevens over welke zorg er nu wordt geleverd.

DE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT (NZA):

DE HUISARTS:

Wilt u meer weten? Vraag uw behandelaar of kijk op
www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen

Valt uw behandeling onder de  
Jeugdwet of de Wmo, dan krijgt  
de gemeente de rekening van uw 
behandeling. Wij vermelden hierop 
de productcode. Zonder de product-
code kan de gemeente de zorg niet 
vergoeden.

Daarnaast moeten wij ook uw naam, 
adres, en BSN-nummer aan de  
gemeente geven, de start- en  
(verwachte) einddatum van de  
behandeling, hoe vaak en hoe lang  
er afspraken zijn geweest. 

Als de zorg die u van GGZ NHN  
krijgt onder de Jeugdwet of Wet 
maatschappelijke ondersteuning  
valt, dan... 

DE GEMEENTE:

DE ONDERZOEKER:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder. De toezichthouder krijgt 
dezelfde gegevens over uw behandeling als uw zorgverzekeraar: de code van uw 
behandeling, uw diagnose en het soort behandeling. Als u dat niet wilt, kunt u bezwaar 
maken. Die gegevens zijn niet herleidbaar naar u als individu. Na twee jaar worden de 
gegevens door de NZa vernietigd.

Gegevens uit onderzoeken bij cliën-
ten helpen ons onze behandelingen 
te verbeteren. Wij mogen van de wet 
geen persoonlijke gegevens gebrui-
ken. U blijft dus anoniem.

Wij willen onze zorg altijd verbe-
teren. Door onderzoek te doen, 
blijven wij ons ontwikkelen.

ANDERE INSTANTIES:

Soms moeten wij enkele gegevens aan andere instanties doorgeven, bijvoorbeeld bij een 
ernstige crisis. Als de veiligheid of de gezondheid van u of een ander in gevaar komt, 
moeten wij dit doorgeven aan instanties die de veiligheid garanderen. Wij vertellen het u 
altijd als we dat doen.

Misschien heeft u bezwaar tegen het delen van uw gegevens met andere partijen. Bespreek uw 
bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen. U kunt een privacy- 
verklaring invullen en inleveren bij uw behandelaar. Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het 
werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening. U kunt op ieder moment 
van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste afspraak, maar ook later.
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http://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen

