2022
Kosten en vergoedingen
Per 1 januari 2022 wordt het ‘zorgprestatiemodel’ ingevoerd voor de GGZ. Wat de invoering van dit model voor
u betekent kunt u lezen op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/
De behandelingen vanuit mijn praktijk worden vergoed vanuit de basisverzekering. U moet wel uw eigen risico
betalen.
Het tarief voor de behandeling is afhankelijk van de duur van de sessie en het soort. Ik ga bij het tarief uit van
de geplande tijd voor een sessie (60 minuten). Als een sessie 15 minuten korter of langer duurt (of een
meervoud daarvan) wordt het tarief naar rato verlaagd of verhoogd. Er is een tarief voor intake en een tarief
voor behandeling. Tijd besteedt aan intercollegiaal overleg en (inhoudelijk) emailcontact wordt ook
gefactureerd. De factuur wordt regelmatig (ongeveer eens in de 2 maand) opgemaakt. De tarieven zijn
vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (zie www.nza.nl) en zijn in opgenomen in de bijlage.
Als ik een contract heb met een zorgverzekeraar, gaat de factuur rechtstreeks vanuit mij naar uw
zorgverzekeraar en de behandeling wordt (m.u.v. uw eigen risico) volledig vergoed.
• Ik heb voor 2022 contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- Zilveren Kruis: Zilveren kruis, Pro Life, One Underwriting B.V., Interpolis, FBTO, Achmea, de
Friesland.
- OWM Zorg & Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ
- ONVZ : ONVZ, VvAA, PNO zorg, Jaaah
- ASR: ASR, Ditzo
- Menzis: Menzis en Anderzorg
- DSW: DSW, inTwente, Stad Holland,
- VGZ: Univé, Zekur Zeker natura, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, UMC, IZA

Bij zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb gaat naar u, u kunt de factuur betalen nadat u de
vergoeding van de zorgverzekeraar heeft gekregen (binnen een ruime betalingstermijn).
● Ik heb geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- CZ: Deltalloyd, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct, OWM
- Eno: Sallandzorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect
- Caresq: EUCARE, Aevitea.
N.B.!! de hoogte van de vergoeding van niet gecontracteerde zorg is afhankelijk van de polis en de zorgverzekering die u
heeft. Steeds meer restitutiepolissen vergoeden niet het totale bedrag. Informeer dus goed bij uw zorgverzekeraar wat
de hoogte van de vergoeding is en welk percentage u zelf moet betalen.

Behandeling voor een aantal diagnoses (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis) worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar. Het tarief hiervoor is 117,33.euro per sessie (60 minuten).
In het eerste contact nemen we door welke van bovenstaande situaties van toepassing is. Zo weet u aan het
begin van het traject waar u aan toe bent.
Bij afzegging van een afspraak binnen 24 uur kan 40 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan niet ter
vergoeding ingediend worden bij de zorgverzekeraar.
De algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen &
psychotherapeuten) zijn van toepassing (en bij mij opvraagbaar).
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BIJLAGE
Tijd (minuten)
5
15
30
45
60
75
90
120

Intake/Diagnostiek
38,33
67,13
115,12
162,76
187,62
229,21
280,84
405,88

Code
CO0050
CO0180
CO0310
CO0440
CO0570
CO0700
CO0830
CO0960

Behandeling
30,67
55,69
97,28
139,38
166,13
204,90
250,18
368,76

Code
CO0115
CO0245
CO0375
CO0505
CO0635
CO0765
CO0895
CO1025

Tarieven GGZ 2022 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
Setting: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)

