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Standaard prijslijst Generalistische Basis GGZ 2021
Hieronder staat informatie over de kosten van de behandeling wanneer mijn praktijk géén contract met jouw
zorgverzekeraar heeft.
Of je voor vergoeding in aanmerking komt hangt af van de aard en ernst van je probleem.
Een aantal klachten wordt namelijk sinds januari 2014 niet meer vergoed, o.a. relatieproblemen een
aanpassingsstoornissen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts een
voorwaarde.
Met ingang van 2014 wordt de behandeling door een psycholoog niet meer vergoed per consult maar per
‘behandelpakket’. Die pakketten zijn: kort, middel en intensief. Welk pakket voor jou het meest geschikt is,
overleg ik met je tijdens ons eerste gesprek.
Prestatie (zorgzwaarteproduct)

Code

Minuten*

Tarief 2021

Pakket Kort (BK)

180001

294 (+/-5 gesprekken)

€ 522,13

Pakket Middel (BM)

180002

495 (8 gesprekken)

€ 885,01

Pakket Intensief (BI)

180003

750 (12 gesprekken)

€ 1434,96

Pakket Chronisch (BC)

180004

753

€ 1380,49

Onvolledig behandelpakket

180005

120

€ 228,04

60

€ 98,00

OVP (sessie niet in basispakket), per sessie

Niet tijdig afzeggen (niet in basispakket)

€ 45,00

*) het gaat om de totaal bestede tijd. Gemiddeld is de verhouding 75% directe contacttijd en 25% indirecte tijd.
Bijvoorbeeld een consult duurt 45 minuten, daarnaast besteed ik nog 15 minuten aan het uitwerken van het
gesprek, bijhouden van het dossier en andere administratieve zaken zoals bijvoorbeeld overleg met collega’s of je
huisarts.
Aan het eind van de behandeling ontvang je van mij de factuur van de behandeling. Deze kun je zelf indienen bij
je zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je polis. Bij een restitutiepolis zal dat meestal 100%
zijn. Bij een naturapolis minder. Informeer bij je verzekering.
Verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De
BGGGZ valt onder uw eigen risico. Voor het verzekeringsjaar 2021 gaat het om een bedrag van € 385,=. De
zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Wanneer je een hoger eigen risico met jouw zorgverzekeraar hebt
afgesproken dan wettelijk verplicht is, dien je daarmee rekening te houden.
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