
 
 
 

Wegblijftarief (no show) 
 
We hebben binnen MTSR-GGZ een regeling rondom het op tijd afzeggen van een afspraak. We krijgen van verzekeraars 
alleen geld wanneer we mensen ook daadwerkelijk zien (of administratie doen). Wanneer u op het laatste moment de 
afspraak afzegt, of helemaal niet afzegt, krijgen we dus niets. Dit zorgt niet alleen voor onnodig lange wachttijden voor 
onze cliënten maar ook onze kosten voor personeel, gebouw, ICT enzovoorts lopen wel door. Dat is in één enkel geval 
niet zo erg, maar wanneer meerdere mensen niet komen, wordt het financieel lastig.  
Ook is het voor de effectiviteit van uw behandeling heel belangrijk dat u naar uw afspraak komt. Wanneer afspraken 
meerdere keren door u worden afgezegd, kan dit de voortgang van uw behandeling in de weg staan. Uw therapeut zal 
hierover met u in gesprek gaan en de eventuele gevolgen bespreken. Afspraken nakomen is dus zowel belangrijk voor 
uw behandelaren als voor uzelf. Op deze manier werken we samen aan de weg naar uw herstel. 
 
Sinds 2012 vergoeden zorgverzekeraars geen afspraken meer die kort van te voren worden afgezegd, ongeacht de reden. 
MTSR is daarom genoodzaakt een no-show rekening van € 50,- in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet 
vergoed door de zorgverzekering en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door de zorgverzekeraar. De 
verzekeraar betaalt namelijk alleen de contacten waarbij de cliënt daadwerkelijk aanwezig was. 
 
Procedure 
Als u uw afspraak minder dan 2 werkdagen van tevoren afzegt is onze procedure:  

• Ongeacht de reden van de afzegging, worden de no-show kosten in rekening gebracht.   
• Wanneer de no-shows de voortgang van je behandeling belemmeren, dan zou een gevolg daarvan kunnen zijn 

dat uw behandeling vroegtijdig wordt beëindigd.   
 
We hebben er voor gekozen u niet het hele bedrag te laten vergoeden, maar een deel daarvan, omdat we begrijpen dat 
het een fors bedrag is. Probeer daarom te late afmelding te voorkomen! 
 
Afmelden  
Afmeldingen zijn alleen geldig via het secretariaat van MTSR. U kunt u telefonisch of via e-mail afmelden, we horen 
hierbij graag wat de reden van uw afmelding is.   
 
Het maken of afzeggen van een afspraak kan telefonisch of per e-mail. Het secretariaat van MTSR  is van maandag tot en 
met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op;  
Telefoonnummer  : 046-4363800 
Per email  : secretariaat@mtsr.nl  
 
Coulance voorwaarden  
Er zijn enkele omstandigheden waaronder een no-show niet in rekening wordt gebracht:   
• Overlijden, ziekte of ongeval familielid eerste of tweede graad.  
• KNMI code rood.  
De directeur van MTSR beoordeelt of de coulance voorwaarden van toepassing zijn op uw afmelding.    
 
Het aangepaste no-showbeleid zal vanaf 1 januari 2020 worden toegepast binnen MTSR.  
Gedurende die periode zullen de effecten worden gemonitord. Na een half jaar evalueert MTSR dit beleid en past het 
indien nodig aan. Als u het niet eens bent met een no-show rekening dan kunt u een klacht indienen bij de 
klachtencommissie. 
 
Namens het team van MTSR dank ik u vriendelijk voor uw medewerking! 
 

 
Bestuurder MTSR  
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