De beste psychische zorg, bekend
in heel Nederland en altijd bij u in
de buurt.

Heeft u
psychische
klachten?
Bel naar
088 115 58 55
of kijk op
www.hsk.nl/contact
voor een locatie bij
u in de buurt.

Wij zijn specialist in behandeling van psychische klachten
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HSK Groep is meer dan 500 keer
gewaardeerd op ZorgkaartNederland
en heeft een gemiddeld cijfer van 8.7

www.hsk.nl

Psychische klachten?
Heeft u het gevoel dat u helemaal op bent? Bent u somber en heeft u

Wat doet de HSK Psycholoog?

geen energie en interesse meer voor activiteiten? Of slaat uw hart soms

In een eerste gesprek wordt onderzocht wat uw klacht is. Op basis van deze intake

op hol, krijgt u zweethanden en voelt u zich licht in het hoofd? Dit zijn

stelt de psycholoog samen met u een behandelplan op. De behandeling is gericht op

een aantal voorbeelden van psychische klachten. Er is gelukkig wat

resultaat: een spoedig herstel waarbij ook het resultaat op lange termijn telt. Al onze

aan te doen. Wacht niet te lang met het inschakelen van hulp, zodat uw
klachten niet verergeren.

psychologen behandelen volgens vaste klacht-specifieke programma’s. Dankzij deze
bewezen behandelmethode, bekwame psychologen én het feit dat we geen wachtlijsten
hebben, bent u snel weer klachtenvrij.

Wie betaalt uw psychische zorg bij HSK?

Wacht niet te lang

Alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben HSK gecontracteerd en vergoeden de
behandeling van HSK. De zorgverzekeraar kan uw eigen risico aanspreken.

Neem direct contact op: 088 115 58 55
of bespreek het met uw huisarts

Afspraak maken met een HSK Psycholoog
In de meeste gevallen meldt uw huisarts of uw praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
u bij HSK aan. U kunt zichzelf ook aanmelden via onze website www.hsk.nl.

HSK
HSK biedt de juiste psychische hulp voor uw probleem. HSK onderzoekt en behandelt

Om de zorgkosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is wel altijd een geldige
verwijsbrief van uw huisarts nodig.

al meer dan 25 jaar met succes mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld
angst, depressie, stress gerelateerde klachten of klachten die zijn ontstaan na een
schokkende gebeurtenis.
• Geen wachtlijsten; binnen 10 dagen aan de slag
• De beste psychische zorg van Nederland
• Waardering van 8,7 door cliënten op zorgkaartnederland.nl
• Duidelijk behandelplan
• Goede psychologen met persoonlijke begeleiding
• Landelijke dekking; bij u in de buurt
• Meer dan 300.000 cliënten gingen u voor

De beste zorg

Geen wachtlijsten

Behandeleffect 2x hoger dan

Snelle aanpak

het landelijk gemiddelde

Sneller beter

+

