
 

 

Huis van Raad 
Coöperatie Huis van Raad is een GGZ instelling en biedt geestelijke gezondheidszorg in 
de meest ruime zin en in de buurt van de huisartsen.  

Huis van Raad streeft er naar de geestelijke gezondheidszorg zo laagdrempelig en zo 
toegankelijk mogelijk te maken door werkzaam te zijn in de verschillende 
huisartspraktijken. Dit doen wij met ons team van een psychiater, verpleegkundig 
specialisten GGZ, een arts GGZ, psychotherapeut, psychologen en SPV-ers.  

De psychiater en het multidisciplinaire team nemen gezamenlijk deel in uw behandeling, 
zowel bij het stellen van de diagnose als het verloop van uw behandeling, wat grote 
voordelen heeft op de duur van de behandeling door de gedeelde kennis en ervaring. 
Daarbij zijn de behandelaren en de huisarts onder één dak en kan er snel overlegd 
worden. Zo staat de situatie van u als patiënt altijd centraal in de behandeling.  

Huis van Raad levert specialistische geestelijke gezondheidszorg.  

Aanmelding 
Als u in behandeling bij Huis van Raad wilt komen, heeft u een verwijzing nodig van uw 
huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Zij kunnen u aanmelden waarna wij contact met 
u op zullen nemen binnen 5 werkdagen. 

Bereikbaarheid en tijden  
Wij zijn telefonisch altijd bereikbaar op maandag - dinsdag - woensdag van 9.00 - 16.00 
op nummer 085-0231373.  Op donderdag en vrijdag hebben wij momenteel geen vaste 
tijden. U kunt uw vraag ook per e-mail sturen naar info@huisvanraad.nl. Op werkdagen 
wordt de e-mail door ons gecontroleerd en beantwoord. Gedurende uw behandeltraject 
kunt u informatie ontvangen via beveiligde e-mails. Deze e-mails herkent u aan de 
benaming ‘beveiligde mail CRS van Eck’.  
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Bij spoed in de avond-nacht en weekenden kunt u contact opnemen met de 
huisartsenpost. Bij gedachtes aan zelfmoord kunt u contact opnemen met de 
zelfmoordpreventie hulplijn telefoonnummer 0800-0113. 

De behandeling  
Tijdens het eerste gesprek met uw behandelaar, krijgt u meer informatie over de hulp die 
wij u kunnen bieden. We bespreken wat u van ons mag verwachten, wat wij van u mogen 
verwachten en hoe wij te werk gaan. Samen stellen we met u het behandelplan op. 
Gedurende uw behandeling zullen wij met regelmaat met u en eventueel met uw naasten 
op uw verzoek, de behandeling en voortgang evalueren. Tijdens uw behandeling kan ook 
een andere behandelaar worden betrokken, te allen tijde in goed overleg met u. Wat u 
van ons mag verwachten is vastgelegd in ons Kwaliteitsstatuut Coöperatie Huis van Raad. 
Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet 
aan de door de overheid vastgestelde minimale eisen.  

Locaties  
Het team is werkzaam op verschillende dagen in de gezondheidscentra op de volgende 
locaties:  

• Amsterdam:  
Gezondheidscentrum “Buiksloterham” aan de Distelweg 437  
Gezondheidscentrum “Amstelkwartier” aan de Amstelbeststraat 58  

• Bovenkarspel:  
Huisartsenpraktijk “Kreuger” aan de Hoofdstraat 25  

• Opmeer:  
Huisartsenpraktijk “De Glazen Linde” aan de Lindegracht 35  

• Zaandam: 
Huisartsenpraktijk “Niemeijer en Brouwer” aan het Irene Vorrinkplein 40E   

• Zaandijk:  
Gezondheidscentrum “De Zaan” aan de Doctor JJ van der Horststraat 2A 

Afzeggen van afspraken  
Als uw afspraak niet door kan gaan, dient u dit minstens 24 uur van tevoren op 
werkdagen af te zeggen. Bij een te late afzegging of no-show wordt € 75,- in rekening 
gebracht. Dit wordt niet door uw verzekering vergoed.  

Wachttijden  
De wachttijden variëren per locaties met een gemiddelde van 4 tot 6 weken.  

tel:0800-0113


Klachten  
Bent u niet tevreden over uw behandeling en wilt u of kunt u dit niet meer met de 
behandelaar bespreken? Bekijk dan onze klachtenregeling. Samen zullen we bekijken hoe 
uw klacht zo goed mogelijk te kunnen oplossen.  

Tarieven en vergoedingen  
De Coöperatie Huis van Raad heeft geen contracten met de zorgverzekeraars. Wij 
behandelen op restitutie basis. U ontvangt maandelijks onze factuur van de behandeluren 
van uw behandelaar welke u in de voorafgaande maand heeft gevolgd. U declareert onze 
factuur bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis kunt u een 
volledige (restitutie-polis) of gedeeltelijke vergoeding (natura-polis) krijgen van de kosten.  

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw type zorgpolis. Meer informatie over 
de zorgpolissen kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-
van-de-zorg.  

Vraag altijd bij uw zorgverzekering naar de voorwaarden van de vergoeding zodat u niet 
voor verrassingen komt te staan.  

Van een aantal zorgverzekeraars heeft u vooraf een machtiging nodig. U betaalt altijd uw 
eigen risico voor behandeling in de GGZ. In 2022 is dat minimaal € 385.  

Tarievenlijst 
De vastgestelde landelijke tarieven voor GGZ instellingen kunt u vinden op https://
zorgprestatiemodel.nza.nl.  

Algemene Voorwaarden 
Wij leveren zorg conform de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland. Meer 
informatie kunt u vinden op https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/
a_id/1665/~/algemene-leveringsvoorwaarden-ggz.  
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