
 
 
Informatie over tarieven, vergoedingen en facturering  
en minderdraagkrachtigen                 
 
GZ-psycholoog Jan Taal is 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 zorgverzekeraar 
(ziektekostenverzekering). Deze inmenging en beperkingen komen namelijk niet ten goede aan de 
behandeling. 
 
Kosten, facturering en betaling 
De kosten van de behandelingen worden wel nog steeds vergoed door de zorgverzekeraar.  
Op de website van de contractvrije psycholoog - https://contractvrijepsycholoog.nl/ - vindt u een 
overzicht per zorgverzekeraar van de vergoedingen voor natura- en restitutie-polissen: 
https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023 
Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten volledig (behoudens uw 
eigen risico). 
Indien u een natura- of budget-polis heeft dan vergoedt de verzekering de kosten gedeeltelijk. Dit is 
per zorgverzekeraar verschillend en kan variëren van 51% tot 80%. Vraag dit na bij uw eigen 
zorgverzekeraar. 
 
De factuur die u van ons gaat ontvangen betaalt u rechtstreeks aan ons én u dient de factuur in bij 
uw zorgverzekeraar, die u gaat uitbetalen.  
De betalingstermijn is vier weken. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 
 
Eigen risico 
Het wettelijk verplicht eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385,- per jaar. Mogelijk heeft u ook 
nog vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen in ruil voor een premiekorting. 
 
Minderdraagkrachtigen en degenen die financiële problemen ondervinden i.v.m. de verhoging van 
de energierekening  
Voor minderdraagkrachtigen en voor degenen die financiële problemen ondervinden i.v.m. de 
verhoging van de energierekening hebben wij een bijzondere regeling. 
Indien uw verzekeraar slechts gedeeltelijk vergoedt (bij een natura- of budget-polis) dan kan het 
verschil u worden kwijtgescholden in overleg met ons. Dit overleg dient voorafgaande aan of aan het 
begin van het eerste consult plaats te vinden.  
N.B. Het kwijtschelden geldt niet voor het algemeen wettelijke eigen risico van € 385,- per jaar. 
 
Tarief 
De tarieven voor de consulten zijn gebaseerd op de tijdsduur van het consult. Het eerste intake-
consult (diagnostiek) duurt 75 minuten. Het tarief voor dit consult van 75 minuten is €211,34. (code 
CO0692; zie onderaan dit document het overzicht van de tarieven) 
In het vervolg van de behandeling is de tijdsduur van een consult standaard eveneens 75 minuten, 
tarief €187,76 (code CO0757).  In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken, indien dat 
wenselijk is.  
De tijdsduur van een online consult is standaard 60 minuten (code CO0562 en CO0627). 



Hieronder volgt het overzicht van de tarieven zoals dat wettelijk is vastgesteld door de NZa 
(Nederlandse Zorgautoriteit). 
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