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Kosten en vergoedingen 2021 voor Volwassenen
De praktijk heeft contracten voor de Basis GGz en de Specialistische Basis
GGz.
VERGOEDING VAN BASIS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (BGGZ)
Binnen de BGGZ wordt een beperkt aantal sessies vergoed. Basis zorg is
bedoeld voor lichtere problematiek met een veelal kortdurend karakter.
Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kan de huisarts verwijzen
naar vier verschillende soorten basis zorg: kort (294 minuten), middel (495
minuten), intensief (750 minuten) of chronisch (753 minuten). Er is ook een
vergoedingsmogelijkheid als na intake blijkt dat de geboden hulp niet goed
aansluit bij uw behoefte. Er bestaat geen eigen bijdrage meer voor basis
geestelijke gezondheidszorg, wel dient u rekening te houden met het eigen
risico.
VERGOEDING VAN SPECIALISTISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
(SGGZ)
Specialistische zorg is bedoeld voor meer complexe problematiek, die vaak
een langduriger karakter heeft. De mogelijkheden voor vergoeding zijn bij
specialistische zorg ruimer dan bij de basis GGZ, behandelingen hebben een
looptijd van een jaar waarin het aantal afspraken niet beperkt wordt.
Specialistische geestelijke gezondheidszorg is enkel mogelijk wanneer de
huisarts in de verwijsbrief naar specialistische geestelijke gezondheidszorg
verwijst. Er bestaat geen eigen bijdrage voor specialistische zorg, wel moet u
rekening houden met het verplicht eigen risico.
Voor tarieven verwijzen wij u naar de tarieven en prestatiecodes van onze
beroepsgroep op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven. Kies voor de categorie ‘Vrije
Beroepsbeoefenaren’.
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De praktijk heeft contracten met:
VGZ (IZZ, IZA, UMC (o.a. Radboud UMC), Univé, Bewuzt, United
Consumers VGZ
Zilveren Kruis Achmea (de Friesland, FBTO, Interpolis, Aon, Pro Life en
ZieZo, Zilveren Kruis, Centraal Beheer)
CZ, Nationale Nederlanden, Ohra, CZ Direct, Just
VvAA Zorgverzekeringen, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, PNO Zorg,
Holland Zorg, Salland Zorgverzekeringen, Zorg Direct.
Promovendum, Besured, National Academic, Aon, Aevitae
Menzis, Anderzorg, Hema, PMA
Uw zorgvraagzwaarte, gebaseerd op de doorverwijzing, een intakegesprek
en de door mij gestelde diagnose, bepaalt bij welke prestatie/zorgtype (Basis
of specialistisch) u ingedeeld wordt.
Mocht er sprake zijn van (vermoeden van) een diagnose en u uw verzekering
niet in bovenstaande rijtje staan, dan is daar geen contract mee afgesloten.
U bent dan toch van harte welkom en u zult dan zelf een nota ontvangen
voor de verrichtingen van de praktijk. Deze nota kunt u indienen bij uw
verzekeraar. U heeft dan recht op GEDEELTELIJKE vergoeding (deze kan per
zorgverzekeraar verschillen). U dient zelf bij de verzekeraar te informeren
hoe hoog dit percentage is. Let wel: ook deze vergoeding staat los van het
eigen risico dat u met u verzekeraar bent overeengekomen.
In het algemeen geldt dat slechts een beperkt aantal diagnosen voor
vergoeding in aanmerking komen, u kunt hierbij denken aan
stemmingsklachten, ADHD, Autistische Stoornissen en angstklachten.
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Aanvullende kosten: de praktijk brengt geen aanvullende kosten in rekening
voor de trainingsprogramma’s die gehanteerd worden (Cogmed. Jungle
Memory, MyBrainSolutions, SMART, Acoustic Pioneer, Sensory Activation
Solutions). Deze programma’s worden niet vergoed door de
zorgverzekeraar, de praktijk draagt, bij wijze van service, deze kosten zelf.
Particulieren Particulieren (zelfbetalers) kunnen bij de praktijk terecht
zonder diagnose en zonder beperking van zorgverzekeraars of gemeenten.
De praktijk werkt altijd met een combinatie van gesprekken en thuistraining.
Met u wordt een pakket op maat met bijbehorende prijs afgesproken.
Betaling dient binnen twee weken te geschieden.
Kosten Coaching Informeer bij de praktijk naar de mogelijkheden.
Doorgaans bestaat het pakket uit 10 gesprekken en een online training

