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Tarieven Generalistische Basis GGZ 2020 

De kosten van een behandeling in de GBGGZ 2020 worden na afloop van de behandeling als één 

geheel bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.   

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt één van de 4 zorgproducten: Kort, 

Middel, Intensief of Chronisch in rekening gebracht.  

En afhankelijk bij welke maatschappij u verzekerd bent wordt tussen de 88 en  97% van het NZA-

adviestarief, zoals met die maatschappij contractueel is afgesproken, in rekening gebracht. Deze zorg 

valt onder uw eigen verplichte risico van €385 en indien van toepassing ook het door u vrijwillig 

afgesproken hogere eigen risico. 

    100%NZA tarief    88 -97% NZA 

 product Kort   €  503,47  € 443,05 -  488,37 

 product Middel  €  853,38  € 750,97 -  827,78 

 product Intensief  € 1383,65  €1217,61- 1342,15 

 product Chronisch  € 1330,98  €1171,26- 1291,05 

 Onvolledig Behandeltraject (wanneer na 1 of 2 gesprekken het contact beëindigd wordt, of er 

geen indicatie voor zorg onder de basisverzekering is gebleken) 

    €  219,78  € 193,41 – 213,19 

 bij no-show    €  50,00   

Er is sprake van no-show wanneer u binnen 24 uur uw afspraak afzegt of niet op de afspraak 

komt. Dit bedrag wordt bij u in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet. 

Zegt u daarom altijd tijdig telefonisch (niet per email) af, u kunt altijd de voice-mail 

inspreken. 

* Alleen met zorgverzekeraar Caresq heb ik geen contract afgesloten. Wanneer u daar verzekerd 

bent stuur ik u na afloop van de behandeling de nota (100%NZA tarief, zie boven) die u, na 

betaling, zelf bij uw verzekeraar kunt indienen en waarvan u dan een marktconforme vergoeding 

(meestal circa 50-75%) vergoed krijgt. Ook dan valt de zorg onder het eigen risico van €385. 

Tarieven Onverzekerde  Zorg 2020 en coaching 

Niet alle stoornissen worden vergoed binnen de GBGGZ.  De behandeling van bijv. 

aanpassingstoornissen en enkelvoudige fobie zijn uitgesloten en vallen onder de onverzekerde zorg 

(OVP). U krijgt hiervoor zelf per gesprek een factuur. Een tarief naar inkomen is mogelijk. Uw eigen 

risico wordt hierbij niet aangesproken.  

 onverzekerde zorg 45 min gesprek OVP         € 99,00 

 bij no-show (zowel bij 45 min als kort consult)         € 50,00 

Voor psychologische begeleiding die niet onder de verzekerde of onverzekerde zorg (GBGGZ en 

OVP) valt is er het coachingstarief. Dit geldt bijv. bij werk-gerelateerde en relatieproblemen of 

wanneer uw werkgever de behandeling betaalt. Uw eigen risico wordt hierbij niet aangesproken.  

  coaching (€99,00 + (21% BTW)                       €   119,79  
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