Veelgestelde vragen over de opt-outregeling
Waarom staat mijn diagnose op de factuur aan de gemeente?
De gemeente waarin jij woont, betaalt jouw behandeling. Emergis stuurt een factuur naar de
gemeente zodat zij ons kunnen betalen. Op de factuur die wij jouw gemeente toesturen, staat
allerlei informatie. Ook de diagnose die bij jou is gesteld. Elke diagnose heeft een bijbehorend
kostenplaatje.
Wat doet de gemeente met de gegevens over mijn diagnose?
Niets. De gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen betalen.
Wat is een opt-outformulier?
Als je dit formulier invult en terugstuurt naar Emergis, geef je aan dat je niet wilt dat jouw
diagnose bekend wordt bij de gemeente. Emergis vermeldt de diagnose dan niet op de factuur.
Waar kan ik het opt out formulier vinden?
Als je geen opt-outformulier toegezonden hebt gekregen, kun je het downloaden op de website
van Emergis http://www.emergis.nl/ik-ben-jonger-dan-18-jaar/aanmelden/
Naar welk retouradres kan ik het formulier toesturen?
Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie
Secretariaat
Postbus 253
4460 AR Goes
Mijn kind is tussen 12 en 16 jaar. Moet hij/ zij zelf ook tekenen?
Ja. Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten, net als hun ouder/verzorger, ook het formulier
ondertekenen. Het formulier moet voorzien zijn van de handtekening van uw kind en van de
ouder/ verzorger.
Mijn behandeling is al afgerond, kan ik toch nog zo’n formulier invullen?
Dat kan. Het formulier ontvangen wij graag voor 20 november 2015 ingevuld terug. Het
formulier kunt u downloaden op de website van Emergis http://www.emergis.nl/ik-ben-jongerdan-18-jaar/aanmelden/
Ik ben nu in behandeling, hoe zorg ik ervoor dat mijn diagnose niet vermeld wordt op de
factuur aan de gemeente?
Bespreek dit met je behandelaar.
Mijn ouders weten niet dat ik in behandeling ben. Komen ze er achter als ik een optoutformulier invul?
Nee. Alle post die wij versturen is in blanco enveloppen. Ook de gemeente doet niets met de
informatie over jouw factuur.
In de brief staat dat mijn behandeling of de behandeling van mijn kind (bijna) is afgerond.
Ik/mijn kind ben/is net begonnen met de behandeling. Hoe zit dat?
Iedere cliënt/ouder die in behandeling is bij Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie krijgt een brief
om een keus te maken of de diagnose op de factuur naar de gemeente mag staan of niet.
Wat zijn de risico's als de gemeente de diagnose weet?
Geen risico. De gemeente doet niets met de gegevens. Deze zijn alleen bedoeld om te kunnen
betalen.

