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Aanvraagformulier machtiging
Geestelijke Gezondheidszorg met verblijf

Voor sommige behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is vooraf toestemming van ons nodig.
Pas dan krijgt uw patiënt, onze verzekerde de zorgkosten vergoed. Om deze toestemming te verkrijgen, is een
machtigingsaanvraag noodzakelijk. Het doel van de machtiging, en dus het opvragen van medische gegevens,
is voorkomen dat de verzekerde zorg ondergaat die achteraf niet voor vergoeding in aanmerking blijkt te komen.

  Zorg dat u dit document opslaat op uw computer voordat u begint met het invullen en vul het formulier volledig in,  
zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. 

Gegevens verzekerde

Voor- en achternaam

 
Geboortedatum     Klantnummer    

     

 
Gegevens instelling en regiebehandelaar

Instelling

Adres

 
AGB-code Instelling

 
Naam regiebehandelaar

Functie

 
AGB-code (6 cijfers)

 
Contactgegevens regiebehandelaar

 

Offerte

Diagnosecodelijst 29  diagnosecode 

Type verblijfsdag  Aantal dagen 

Type verblijfsdag  Aantal dagen 

Type verblijfsdag  Aantal dagen 

Type verblijfsdag  Aantal dagen 
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Waar gaat de GGZ opname plaatsvinden?
Locatie Nederland

Locatie Buitenland

 
Wat is de startdatum van het zorgtraject? (het eerste contactmoment dat gedeclareerd gaat worden)

 
Wat is de verwachte startdatum van het klinische traject (eerste dag van opname)?

1. Gelieve de DSM-5 classificatie invullen met vermelding van hoofdclassificatie

Eventueel beschrijvende toelichting

2. Beschrijf de ernst van de psychische/psychiatrische stoornis(sen) en de duur van de klachten

Ernst:

Duur:

3. Welke ambulante/klinische behandeling(en) (volgens de richtlijn) heeft reeds plaatsgevonden,  
gericht op welke diagnose(s)? Wat was de duur en het effect van deze behandeling(en)?

Diagnose Behandeling en zorgverlener Duur Effect Jaar
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4. Waarom is intensieve ambulante (deeltijd) behandeling onvoldoende effectief of is de inschatting dat 
deze onvoldoende effectief zal zijn.

5. Waarom is medisch noodzakelijk verblijf¹ geïndiceerd?

6. Wat zijn de gunstige en ongunstige omgevingsinvloeden vanuit de sociale context en welke problemen 
spelen op het gebied van maatschappelijke participatie?

Gunstig:

¹ Zorginstituut Nederland (2017). Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ. Geraadpleegd van  
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/03/06/medisch-noodzakelijk-verblijf-in-de-geneeskundige-ggz

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/03/06/medisch-noodzakelijk-verblijf-in-de-geneeskundige-ggz
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Ongunstig:

Hoe krijgt bovenstaande aandacht binnen de behandeling?

7. Welke behandelingen² worden ingezet en door welke beroepen³?

8. Hoe is de nazorg georganiseerd?

Indien de nazorg niet bij uw instelling plaatsvindt graag een behandelplan/intakeverslag van de nazorgaanbieder.  
Indien een safehouse onderdeel is van de nazorg graag een bevestiging van de aanmelding toevoegen

Bijlagen

 De volgende gegevens dient u samen met dit ingevulde formulier via de webpagina te uploaden:
• Verwijzing huisarts of behandelaar (inclusief inzicht in voortraject, reden opname, reden voor keuze beoogde instelling)
• Offerte (inclusief te leveren prestaties, verblijfsprestatie x aantal dagen)
• Behandelplan
• In geval van verslavingsproblematiek: PDF ‘Aanvulling verslavingsproblematiek’
• In geval van een voeding- en eetstoornis: PDF ‘Aanvulling voeding- en eetstoornis’ 
 Beide PDF-formulieren zijn te downloaden van onze website.

  Met het opsturen van deze aanvraag gaat u ermee akkoord dat een kopie van de beoordelingsbrief naar uw zorgaanbieder  
opgestuurd wordt.

² Zorginstituut Nederland (z.d.). Standpunten over behandelingen. 
Geraadpleegd van https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/psychologische-behandelingen-zvw

³ Nederlandse Zorgautoriteit (2022) Regeling GGZ en FZ (NR/ REG 2214a) en Beleidsregels GGZ en FZ (BR/ REG 22137a).  
Geraadpleegd van https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_637522_22/2/

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/declareren/machtigingen/machtigingsaanvraag-sggz-met-verblijf
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/psychologische-behandelingen-zvw
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_637522_22/2/
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