
 

Happy times?  Hard times?  Let’s bonz! 

 

Verzekerde zorg, 
Niet bij Unibonz maar bij Expertisecentrum Transculturele Therapie 
 
Beste cliënt,  
 
Overweeg je als volwassene verzekerde zorg, dan wil ik graag deze mogelijkheid met je 
verkennen en uitleggen wat mogelijk is. Eerst een aantal aandachtpunten: 
 

1. Onverzekerde zorg 
Deze hulp valt niet onder de zorg die je door je basisverzekering vergoed kan krijgen: 
Hulp bij problemen met werk (zoals overspanning en burnout), hulp bij 
relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw of 
verlies van werk). 

2. Verzekerde zorg 
- Alleen psychische stoornissen volgens de DSM-5 worden vergoed.  

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is het 
classificatiesysteem voor psychische stoornissen.  

- Psychologische behandelingen vallen onder het eigen risico.  
- Een verwijsbrief van de huisarts is nodig. 
 

Als je recht hebt op verzekerde zorg en je hiervoor wil gaan, zal ik je na overleg als cliënt onder 
de coörporatie Expertisecentrum Transculturele Therapie (https://transcultureletherapie.nl/)  
brengen. Sinds maart 2021 ben ik als behandelaar ook daar aangesloten. Bij Expertisecentrum 
Transculturele Therapie is er de mogelijkheid om Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ trajecten 
te doen en deze vergoed te krijgen. Reden waardoor het daar mogelijk is en niet bij Unibonz is 
dat ik daar samen met Victor Kouratovsky werk, die klinische psycholoog is en dus BIG-
geregistreerd is. BIG-registratie is nodig voor vergoeding. Victor is deze samenwerking de 
regiebehandelaar en ik de behandelaar. Let op! Het onderbrengen bij Expertisecentrum 
Transculturele Therapie gaat enkel na overleg met en met goedkeuring van de regiebehandelaar.  
 
Aandachtspunten verwijsbrief: 
Verder wil ik je graag wat tips meegeven voor het verkrijgen van een goede verwijsbrief van de 
huisarts. De verwijsbrief moet minimaal aan een aantal eisen voldoen:  
Gegevens huisarts: 

- NAW-gegevens huisartsenpraktijk 
- AGB-code huisartsenpraktijk 
- Naam en AGB-code huisarts 

Gegevens cliënt: 
- BSN-nummer cliënt 
- NAW-gegevens cliënt 
- Geboortedatum cliënt 
- Zorgverzekeraar en polisnummer cliënt 
- Telefoonnummer cliënt 

Gegevens zorginstelling, aub dit doorgeven: 
 Expertisecentrum Transculturele Therapie 
 Westerkade 1,  3016 CL Rotterdam 
Verwijsdatum 
De verwijzing betreft 

- Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ 
- Vermoeden van welke DSM-5 psychische stoornis 

 
 

https://transcultureletherapie.nl/


 

Happy times?  Hard times?  Let’s bonz! 

 

 
Aandachtspunten verzekering 
Alle informatie over de vergoeding bij Expertisecentrum Transculturele Therapie vind je op 
https://transcultureletherapie.nl/volwassenen/. Aub goed doornemen! Voor de goede orde wil 
ik graag toch een aantal zaken belichten: 

- Het is nodig om de Akte van Cessie in te vullen en te retourneren om 
Expertisecentrum Transculturele Therapie toestemming te geven om direct bij je 
zorgverzekeraar te declareren. Dan hoeft jij niet zelf voor te schieten en zelf de 
factuur bij de zorgverzekeraar declareren. 

- Niet alle zorgverzekeraars staan dit toe en moet je in sommige gevallen de factuur 
zelf bij je zorgverzekeraar declareren en het geld naar Expertisecentrum 
Transculturele Therapie overmaken. In dit geval dien je een Verklaring 
Betalingsgedrag in te vullen en te retourneren. Dit geldt als je bij de volgende 
verzekeraars verzekerd bent: 

o NN/Delta Lloyd 
o Ohra 
o CZ, CZ direct, Just 
o Menzis 
o Zekur 
o Promovendum 
o Anderzorg 
o Hema 
o PMA Menzis 

- Let op! Expertisecentrum Transculturele Therapie neemt geen cliënten aan van Zorg 
en Zekerheid. 

Als het zover is, zal de secretariaat van Expertisecentrum Transculturele Therapie contact met je 
opnemen en je begeleiden in al het papierwerk.  
 
Vragen of onduidelijkheden? Twijfel dan niet om contact met mij op te nemen.  
 
Groeten, 
Gladys Brinckman-Reigina, MSc. 
Psycholoog, Pedagoog en Systeemtherapeut i.o. 
+31644664062 
gladys@unibonz.org.  
 

https://transcultureletherapie.nl/volwassenen/

