Kosten en vergoedingen 202
Werd jouw behandeling in 2021 opgestart dan geldt het volgende:
De vergoede zorg in onze praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ.
De overheid heeft bepaald dat de zorg in zorgproducten wordt bekostigd,
die een vaste prijs kennen, bij een vastgesteld gemiddeld aantal sessies
Zorgproduct

Maximum tarief 2021

Kort

€ 522,13

Middel

€ 885,01

Intensief

€ 1434,96

OVP (onvoltooid product)

€ 228,04

De genoemde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Conform de richtlijnen van de NZa dient het
hele zorgtraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als je als cliënt de behandeling voortijdig
afbreekt. Welk zorgproduct er bij jou nodig is, wordt na de intake doorgaans duidelijk (soms moet dit gaandeweg de behandeling
worden bijgesteld). Een OVP wordt gedeclareerd wanneer na de intake geen behandeling wordt opgestart
Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, zijn de verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts (voor
behandeling in de Basis GGZ) en een geldig legitimatiebewijs nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor de
eerste afspraak, maar niet ouder te zijn dan 3 maanden. Behandeling wordt alleen vergoed wanneer er sprake is van een vast
te stellen diagnose, de zogeheten DSM-5 classi catie. Bij enkele DSM-5 classi caties wordt de behandeling niet vergoed. Kijk
hiervoor goed in je eigen polisvoorwaarden

Hoeveel wordt er vergoed
Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. Voor
iedereen geldt daarom dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling. Hebben wij een contract
met jouw verzekeraar, dan wordt jouw behandeling vergoed vanuit het basispakket. Naast het eigen risico is er dan geen eigen
bijdrage
Hebben wij voor 2021 geen contract met jouw verzekeraar? Naast jouw eigen risico is er dan mogelijk ook een eigen bijdrage,
(ook bij een restitutiepolis). Controleer dit in je eigen polisvoorwaarden, dan voorkom je vervelende verrassingen. Wanneer wij
geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar dien je de kosten eerst zelf aan ons te betalen en kun je de factuur bij de
zorgverzekeraar indienen

CZ

CZ, Nationale Nederlanden, Just, Ohra

Ja

DSW

DSW, inTwente, Stad Holland

Ja

ENO

ENO, Salland, ZorgDirect

Ja

Eucare

Eucare

Nee

Menzis

Menzis, Anderzorg

Nee

ONVZ

ONVZ, VvAA, Jaaah, PNO zorg

Ja

VGZ

VGZ, IZZ, IZA, Besured, National Academic, Promovendum, Univé, United
Consumers, Zeker, Zorgzaam

Ja

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis, Interpolis, Achmea, De Friesland, DFZ, FBTO, ZieZo

Ja

Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid

Nee

.


Nee

fi

Caresq, Aevitae volmacht

.


Caresq

fi

Ja

1


Amersfoortse, ASR, Ditzo

.


ASR

?


Contract 2021?

.


Zorgverzekeraars

.


Label

