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Welkom!
Ik ben Fatma Sevinç, zelfstandig gevestigd psychiater en psychoanalyticus (i.o.). Na mijn 
studie geneeskunde heb ik mij gespecialiseerd tot psychiater. Na mijn specialisatie in 2003 
heb ik naast mijn kleine praktijk ook gewerkt voor verschillende psychiatrische instellingen, 
zowel klinisch als poliklinisch. Sinds 2009 werk ik volledig zelfstandig gevestigd. Mijn 
specialisatie tot psychoanalyticus ben ik in 2004 begonnen bij de Nederlandse Vereniging 
voor Psychoanalyse (NVPA). In mijn gesprekken werk ik dan ook met de psychoanalyse als 
referentiekader. Ik kan u helpen bij uiteenlopende psychische moeilijkheden, waarbij naast 
psychotherapie het gebruik van medicijnen ook een onderdeel van de behandeling kan zijn. 
U kunt bij mij terecht voor een psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie en 
psychoanalyse. Een psychoanalytische psychotherapie is een behandelvorm, zittend in een 
stoel tegenover de analyticus met een frequentie van één of twee keer per week. Een 
psychoanalyse, is een therapievorm waarbij de frequentie vier tot vijf keer per week is en er 
gebruik wordt gemaakt van een bank. Beide therapievormen zijn intensief en vaak ook 
langdurig."

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Ook ben ik 
aangesloten bij de Vereniging voor Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken 
(VVPAO). Ik heb mijn opleiding tot psychoanalyticus gevolgd bij de Nederlandse Vereniging 
voor Psychoanalyse (NVPA). Ik ben kandidaat-lid bij deze verenging."

Ik ben geregistreerd als arts en psychiater in het “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) – register” onder het 
nummer 39044137601."

Ik werk niet met wachtlijsten. Als ik u niet in behandeling kan nemen, kan ik u eventueel doorverwijzen naar een collega 
psychiater of psychoanalyticus in de regio. Ik kan in het Nederlands, Turks en Engels behandelen. 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http://www.nvpa.nl/
http://www.fatmasevinc.nl/over/
http://www.nvvp.net/
http://www.vvpaoamsterdam.nl/
http://www.nvpa.nl/
https://www.bigregister.nl/


"

�3



Mijn werkwijze!

U kunt bij mij terecht met allerlei psychische problemen waarvoor een psychiatrische onderzoek en behandeling nodig kan 
zijn. U kunt bij mij terecht met klachten van somberheid, onzekerheid, onveilig voelen en problemen ervaren in relaties met 
anderen en ook met geblokkeerd voelen of vervreemd voelen bijvoorbeeld door angstgevoelens, schuldgevoelens of 
schaamte."

Soms kunnen medicijnen tot voldoende klachten vermindering lijden. Het kan ook zijn dat met gesprekstherapie alleen 
hetzelfde effect bereikt kan worden. En soms is er een combinatie nodig van psychotherapie en medicijnen om langer 
bestaande klachten en ingesleten patronen te doorbreken."

Naast behandeling met medicijnen kunt u bij mij ook terecht voor een psychoanalytische (inzichtgevende) psychotherapie en 
psychoanalyse. Psychoanalyse is een door Freud ontwikkelde psychologie, een (ontwikkelings)theorie, een 
onderzoeksmethode en ook een behandelingsmethode waarbij impliciet en expliciet gebruik gemaakt wordt van de 
therapeutische relatie. Hoewel de psychoanalyse constant in ontwikkeling is, zowel in theorie als in de praktijk, is de vrije 
associatie een grondregel, alles zeggen wat je invalt, niets uitgezonderd en is de overdracht (waarbij emoties uit de 
kinderjaren worden herhaald en met grote intensiteit opnieuw beleefd aan de analyticus) een belangrijk element in het helend 
proces( zie: psychoanalytisch woordenboek)."

In de huidige tijd is de analyticus meer gevoelsmatig betrokken bij de analysant dan vroeger. Een psychoanalyse wordt nu 
opgevat als een co-constructie. Zelfexpressie staat voorop. In een veilige setting, met een betrouwbare, accepterende en 
neutrale ander, kan dat wat niet gezegd, gedacht en gevoeld leek te kunnen worden, toch gezegd, gedacht en gevoeld 
worden. De emotioneel doorleefde inzichten zullen niet alleen klachtenvermindering brengen maar ook tot blijvende 
verandering in de wijze van omgaan met stressvolle situaties en in hoe iemand omgaat met zichzelf en met anderen."

De behandeling kan plaatsvinden in een psychoanalytische psychotherapie vorm, zittend in een stoel tegenover de analyticus 
met een frequentie van één of twee keer per week. Een psychoanalyse, is een therapievorm waarbij de frequentie intensiever 
is, vier tot vijf keer per week en er wordt gebruik gemaakt van een bank."
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http://www.psychoanalytischwoordenboek.nl/


Voor wie!

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende psychische problemen, zoals depressie, angsten en fobieën, problemen in werk, 
studie of relaties, maar ook vanwege een gebrek aan (zelf)waardering of zelfvertrouwen. Ook kunt u bij mij terecht als u 
problemen ervaart in uw persoonlijke ontwikkeling, in uw relaties met anderen."

Onze gesprekken zijn vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd."

Ik kan (jong) volwassenen behandelen. Ik ben niet gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Ook kan ik u niet 
behandelen als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem. Ook als er sprake is van crisis of crisisgevoeligheid is een 
zelfstandig gevestigde praktijk niet de juiste plek voor behandeling. Ik kan de nodige (multidisciplinaire)zorg niet leveren. Een 
behandeling in een instellingsverband is dan geïndiceerd."

Behandeling!

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problemen waarvoor (psychiatrisch) medicamenteuze behandeling en/of 
psychotherapie nodig is. 
Soms kan het gebeuren dat ik in een adviesgesprek u een medicatie advies geef al dan niet gecombineerd met 
(inzichtgevende) psychotherapie bij mij. U kunt bij mij in behandeling komen voor een inzichtgevende psychotherapie en voor 
psychoanalyse. Dit zijn vaak intensieve en langdurige behandelingen. Om te bepalen of deze intensieve behandeling voor u 
nodig en geschikt is, zijn vaak een aantal onderzoeksgesprekken nodig. Voor achtergrond informatie betreffende deze 
behandelvormen wil ik u verwijzen naar de websites van de verschillende verenigingen:"

" •" NVPP"        
" •" NVPA"        
" •" NPG"        
" •" NPAG"        
" •" IPA"        
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg
http://www.nvpp.nl/
http://www.nvpa.nl/
http://www.npg-utrecht.nl/
http://www.npag.nl/
http://www.ipa.org.uk/


U kunt bij mij ook terecht voor coaching, ook dan werk ik met de psychoanalyse als referentiekader. Ook bij coaching gaat het 
om bewust worden van onbewuste gedachten en patronen. U krijgt inzicht in wat belemmert én stimuleert. U leert nieuwe 
kanten van uzelf kennen en krijgt een breder perspectief op uw mogelijkheden. De coaching is echter geen therapie. Hoewel ik 
werk vanuit een inzichtgevende en psychoanalytische perspectief, zullen wij in het hier en nu en gefocust op uw 
coachingsvraag onze gesprekken voeren. Het is vaak een kort, intensief én inspirerend proces. Als er behoefte ontstaat om 
toch meer en intensiever inzichtgevende gesprekken te voeren dan behoort dat tot de mogelijkheden."

Ik werk samen met collega psychologen/psychotherapeuten. Het kan zijn dat u naar mij bent verwezen en er een verzoek is 
van uw psycholoog/psychotherapeut voor een psychiatrische beoordeling en diagnostiek. Vaak betreft het een beoordeling of 
er medicatie nodig is. Medicamenteuze behandeling kan soms de psychotherapeutische behandeling ondersteunen en soms 
ook juist mogelijk maken."

U kunt ook verwezen worden naar mij voor een second-opinion. Het betreft dan vaak psychiatrische beoordeling en 
diagnostiek, soms in de eigen taal, het Turks."

Het is mogelijk om bij mij in leertherapie te komen."

Start!

In een eerste aanmeldings- en kennismakingsgesprek zal ik met u kijken of een behandeling bij mij mogelijk is. Dit gesprek zal 
in de praktijk vaak telefonisch plaatsvinden. Als een behandeling bij mij tot de mogelijkheden behoort zullen we verdere 
afspraken maken om dit uit te zoeken in een onderzoeksfase. Nadat we (vaak) twee tot drie gesprekken hebben gevoerd zal ik 
in een adviesgesprek met u bespreken wat mijn visie is op uw klachten en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. U 
heeft dan ook de tijd gehad om mij en mijn manier van werken te leren kennen. Als wij samen tot een behandeling bij mij 
besluiten dan kan dat vaak meteen van start gaan. Als we besluiten tot psychotherapie kan het soms even duren voor we een 
vaste tijd kunnen afspreken. Vooraf en ook tijdens de behandeling kan het zijn dat ik u vraag om vragenlijsten in te vullen in 
het kader van diagnostiek en uitkomst/effect meting."
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Mocht u in de onderzoeksfase besluiten niet bij mij in behandeling te willen, dan zal ik een kort verslag naar uw huisarts sturen 
en een factuur naar uw verzekeraar."

Privacy en patiëntenrecht!

Privacy 
De psychiater heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk."

Het is gebruikelijk dat uw huisarts als verwijzer informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de 
behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen 
maakt."

Ik houd een elektronisch dossier bij van uw behandeling. Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch 
adviseur, wordt uitsluitend nadat u inzage heeft gehad en met uw schriftelijke toestemming verstrekt."

Vanwege de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplicht gepseudonimiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC 
Informatie Systeem), dat ter beschikking staat aan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Aan uw zorgverzekeraar wordt 
gedeclareerd in de vorm van DBC (Diagnose Behandeling Combinatie)."

Patiëntenrecht 
U heeft als patiënt wettelijke rechten, zoals het recht op inzage in het dossier, het recht op een Second Opinion, en het recht 
om een klacht in te dienen. Kijk voor een uitgebreide toelichting over het patiëntenrecht op www.overheid.nl."

Klacht 
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar 
tevredenheid worden besproken kunt u van mij het adres krijgen van de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. Ik ben 
aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest. U klacht of onvrede kunt ook voorleggen aan de 
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http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht


klachtencommissie van de NVPA, mijn beroeps vereniging met betrekking tot psychoanalytische psychotherapie en 
psychoanalyse. U zult uitgenodigd worden voor een gesprek. Ook zal er met mij gesproken worden."

Tarieven!"
Verzekerde zorg!

Psychiatrische behandeling en psychotherapie valt onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft 
een verwijzing nodig van uw huisarts voor “Specialistische GGZ”. De behandeling bij mij wordt volledig vergoed door uw 
ziektekostenverzekering. De kosten van de behandeling tellen mee voor uw eigen risico. Het kan zijn -als u uw eigen risico 
nog niet aangesproken hebt- dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen omdat uw zorgverzekering het bij u in 
rekening zal brengen als eigen risico. Welk deel u zelf moet betalen hangt af van de hoogte van de eigen risico, wat u al 
betaald heeft aan eigen risico in dat jaar en of u bij het afsluiten van uw zorgverzekering een hoger eigen risico hebt 
afgesproken dan gebruikelijk in dat jaar."

Voor 2015 heb ik contracten afgesloten met alle verzekeraars voor Specialistisch GGZ. Zorgverzekeraars geven in het 
contract met mij aan wat het maximale budget is waarbinnen alle behandelingen van de bij hen verzekerden moeten 
plaatsvinden. Dit kan betekenen dat ik wel een contract heb met uw zorgverzekeraar maar u niet kan aannemen vanwege het 
ontbreken van budget om u te behandelen. In het aanmeldingsgesprek kan ik u vertellen hoe stand van zaken is met 
betrekking tot uw zorgverzekering en of ik u al dan niet kan accepteren voor behandeling. Jaarlijks kunt u van december tot 31 
januari van het volgend jaar van zorgverzekeraar veranderen. Mocht u dit overwegen terwijl u al bij mij onder behandeling 
bent, dan moet u dit ook met mij bespreken omdat het veranderen van zorgverzekeraar consequenties kan hebben voor de 
vergoeding van uw behandeling bij mij."

De factuur van de behandeling, die door uw verzekering wordt vergoed, wordt rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekering. 
Er zijn tariefafspraken gemaakt in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De maximumtarieven voor de 
DBC’s worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie: www.nza.nl). 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http://www.nza.nl/


Onverzekerde zorg!

Psychoanalyse 
Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Ook een aanvullende 
verzekering is vooralsnog niet mogelijk. Als u in psychoanalyse wilt zult u dit zelf moeten betalen. Er zijn soms mogelijkheden 
om financiële ondersteuning te krijgen bij speciale psychoanalytische fondsen. Verder maak ik gebruik van inkomens 
afhankelijke tarieven."

Onverzekerde problemen 
Sommige problemen komen niet in aanmerking voor behandeling die vergoedt wordt door de zorgverzekering. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor relatieproblemen, rouw en burn-out klachten. Welke problemen wel of niet vergoed worden kan jaarlijks 
veranderen. Bij u aanmelding zal ik met u bespreken of uw behandeling wel of niet onder verzekerde zorg valt. Onverzekerde 
zorg, waarvoor u zelf de rekening krijgt, moet u dus zelf betalen."

Afzeggen/niet verschijnen op een afspraak  
Het kan voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 
uur van tevoren worden geannuleerd, per mail of telefonisch, worden er geen kosten in rekening gebracht. Als de afspraak 
binnen 24 uur wordt afgezegd of als u niet komt krijgt u een rekening. Het bedrag is 50 euro per sessie ongeacht de reden van 
afzegging. U kunt deze rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor afzeggen van coachingsafspraken binnen 24 uur 
geldt het tarief van de sessie. 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Piraeusplein 17  
1019 NL AMSTERDAM 
T: 06 – 4610 0371  
E: info@fatmasevinc.nl!

AGB-code : 03-069282  
AGB-code praktijk: 03-072716  
KvK: 60832177  
BIG nummer: 39044137601
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