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Kort samengevat 
De rekening die u van mij ontvangt kunt u indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u 55 tot 
100% vergoed, naast uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. 
Indien u minderdraagkrachtig bent, is het mogelijk dat ik u op uw verzoek het verschil kwijtscheld.  
Meer informatie vindt u hieronder. 
 
Ik ben aangesloten bij de groep psychologen die contractvrij werkt in de Generalistische Basis GGZ 
(www.contractvrijepsycholoog.nl) en die niet meer gebonden wil zijn aan de steeds verdergaande inmenging van en 
beperkingen door de verzekeraar (ziektekostenverzekering). Deze inmenging en beperkingen komen namelijk niet 
ten goede aan de behandeling.  
De behandelingen worden wel nog steeds vergoed door de verzekeraar, hieronder vindt u informatie over de 
tarieven en de mate van vergoeding door de verzekeraar. 
 
Er zijn wettelijk vier zogenoemde zorgvraagzwaarteproducten: 
180001 Kort € 507,62, maximaal 294 minuten. 
180002 Middel € 864,92, maximaal 495 minuten. 
180003 Intensief € 1.356,25, maximaal 750 minuten. 
180004 Chronisch € 1.251,70, maximaal 750 minuten. 
Het aantal minuten bestaat uit de directe consulttijd en de indirecte tijd voor administratie, verslaglegging, 
overleg met verwijzer e.d.   
Samen met u wordt bepaald hoeveel tijd er nodig is (Kort, Middel, Intensief of Chronisch).  
 
Daarnaast is er ook nog een onvolledig behandeltraject: 180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19 
Bij voorbeeld: een eerste en/of tweede consult dat geen vervolg krijgt geldt als ‘onvolledig behandelconsult’. 
 
NB Afspraken voor een consult die binnen 48 uur worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. 
 
Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier kunt u dit inzien: Tarieven 
Nederlandse Zorgautoriteit GBGGZ 
Het verplicht eigen risico is voor 2019 wettelijk vastgesteld op € 385,- per jaar. Mogelijk heeft u ook nog vrijwillig 
voor een hoger eigen risico gekozen in ruil voor een premie korting.  
Voor minderdraagkrachtigen is er een speciale regeling: zie hieronder bij ‘Hoe de betaling in de praktijk gaat’. 
 
Facturering en vergoeding 
Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten volledig. Het verdient derhalve 
aanbeveling om een restitutiepolis te nemen. 
Indien u een natura- of budget-polis heeft dan vergoedt de ziektekostenverzekering de kosten gedeeltelijk. Dit is 
per verzekeraar verschillend en kan variëren van 55 tot 90%. Vraag dit na bij uw eigen verzekeraar.  
Op de website van de contractvrije psycholoog vindt u een overzicht per verzekeraar van de vergoedingen voor 
natura- en restitutiepolissen: https://contractvrijepsycholoog.nl (Zie Vergoedingen 2019). 
 
Hoe de betaling in de praktijk gaat. 
U ontvangt van mij een rekening op uw postadres. U dient de rekening in bij uw verzekeraar en betaalt mij 
rechtstreeks*. De verzekeraar vergoedt u het bedrag geheel of gedeeltelijk (geheel bij restitutiepolis en 
gedeeltelijk bij natura- of budget-polis)**.  
* De betalingstermijn is vier weken. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 
** Indien u minderdraagkrachtig bent en uw verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoedt (bij een natura- of budget-
polis) dan kan het verschil u kwijtgescholden dan wel teruggestort worden door mij. Dit kwijtschelden dan wel 
terugstorten geldt niet voor het algemeen wettelijke eigen risico van € 385,- per jaar. 
 
Privacy  
Teneinde uw privacy te waarborgen kunt u bij mij een privacy-verklaring tekenen, waardoor er geen diagnose 
noch andere inhoudelijke informatie over de behandeling wordt verstrekt aan de verzekeraar. 
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