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Informatie over kosten & vergoedingen
Vergoeding:
Wij hebben er als praktijk voor gekozen geen contracten met zorgverzekeringen af te sluiten
(www.contractvrijepsycholoog.nl). Toch kan de behandeling meestal grotendeels of geheel vergoed worden
vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, aangezien wij als GZ-psychologen een BIG registratie hebben. U
betaalt eerst zelf de factuur aan ons en vervolgens kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekering en de door uw gekozen polis. De vergoeding
varieert tussen de 55% en 100% van de totale kosten. Bij een naturapolis krijgt u meestal tussen de 55% en
80% vergoed. Bij een zuivere restitutiepolis wordt de behandeling doorgaans 100% vergoed. Er zijn echter ook
restitutiepolissen waarbij u niet alles vergoed krijgt.
Ons advies is om altijd voorafgaand aan de intake uit te zoeken welk deel van de therapiekosten door uw
verzekering worden gedekt en hoeveel u zelf moet betalen. Dit kunt u achterhalen door bij uw verzekering na
te gaan hoeveel procent van de door de Nationale Zorgautoriteit (NzA) vastgestelde tarieven door hen vergoed
wordt bij ongecontracteerde psychologische behandeling.
Goed om te weten:
• Om een behandeling vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
• Er dient sprake te zijn van een diagnose volgens de DSM5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het
verzekerde pakket is opgenomen.
• Een aantal DSM5 diagnoses en therapieën wordt niet vergoed (onverzekerde zorg), te weten: relatietherapie,
aanpassingsstoornissen of burn-out.
• Houd ook rekening met uw verplicht eigen risico van minimaal 385,- euro per jaar.

Kosten
Voor zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar, hanteren wij de tarieven die
jaarlijks door de Nationale Zorgautoriteit (NZA) worden vastgesteld. De kosten van jouw
behandeling/gesprekken worden gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van de werksetting, het beroep
van jouw behandelaar en type consult. In psychologenpraktijk Connect werken we in een vrijgevestigde
praktijk, zijn we beide GZ-psychologen en bieden we individuele behandeling aan. De indirecte tijd (zoals
schrijven van behandelplan of brief aan de huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de
behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur. De directe tijd is dus leidend en dit
zie je terug op de factuur.
Na de intake (diagnostiek gesprek), welke 60, 75 of 90 minuten kan duren, wordt door jouw behandelaar een
diagnose gesteld volgens de DSM5 en wordt de zorgvraagtypering (zorgzwaarte) vastgelegd. Daarna volgen de
behandelgesprekken, welke doorgaans 45 á 60 minuten duren. Samen met je behandelaar bespreek je het
behandelplan en het aantal gesprekken wat nodig zal zijn.

Zelf betalen
Sommige mensen kiezen ervoor de behandeling geheel zelf te betalen en zich zonder verwijsbrief aan te
melden. Zie hieronder voor de tarieven.

Facturatie
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De facturatie vindt niet meer aan het einde van de behandeling plaats, maar in losse zorg consulten die
bijvoorbeeld per maand gedeclareerd kunnen worden. De doorlooptijd tussen behandeling, registratie en
facturatie is daarmee kort. Hieronder ziet u een overzicht van de prijzen van de verschillende consulten die
door de NZA zijn vastgelegd. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen.
Tarieven per 2022 volgens het Zorgprestatie Model (ZPM)
consulttype

minuten

NZA tarief

prestatiecode

diagnostiek

45

€ 142,31

CO0432

diagnostiek

60

€ 163,37

CO0562

diagnostiek

75

€ 199,03

CO0692

diagnostiek

90

€ 244,07

CO0822

consulttype

minuten

NZA tarief

prestatiecode

behandeling

15

€ 49,89

CO0237

behandeling

30

€ 85,16

CO0367

behandeling

45

€ 120,99

CO0497

behandeling

60

€ 143,71

CO0627

behandeling

75

€ 176,88

CO0757

behandeling

90

€ 216,11

CO0887

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
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Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen
Psychologenpraktijk Connect (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren
en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar
redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. De cliënt ontvangt hiervoor een aparte factuur
van 50,- euro welke niet bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt
binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de
cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
Artikel 5
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen,
dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door
derden te laten uitvoeren.
Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen
komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere
behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

