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Vergoeding psychologische zorg in 2022
Voor 2022 heb ik contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
De zorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM) als er
een verwijzing is door de huisarts.
Alleen bij o.a. relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, slaapproblemen en rouwverwerking valt
psychologische zorg meestal niet onder de basisverzekering.
Mijn gebruikelijke tarief is € 114,- per consult, tenzij anders overeengekomen.
- een consult houdt in een zitting in met 45 minuten direct contact
- een dubbelconsult houdt in een zitting met 1,5 uur direct contact
Als je gemotiveerd bent, en aan jezelf en je hulpvraag wilt werken, zal je inkomenssituatie voor mij en
jou geen belemmering zijn om de therapie bij mij te volgen. We zullen dan overleggen over wat voor jou
haalbaar is en voor mij redelijk.
De (verzekerde) tarieven 2022 zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en vormen een
percentage van 85% tot 94% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde
maximumtarieven:
Als voorbeeld drie maximumtarieven van de NZa:
Consult Diagnostiek 45 minuten
€ 142.31
Consult Behandeling 45 minuten
€ 120.99
Het maximumtarief van de NZa voor een consult niet basispakketzorg (= onverzekerd) € 117,33
Overige (niet verzekerde) tarieven voor eerstelijns psychologische zorg:
Individueel eerstelijns psychologisch consult (één zitting)
Individueel kort eerstelijns psychologisch consult (telt als halve zitting)

€
€

Telefonisch consult of consult per e-mail voor inhoudelijk eerstelijns psychologisch
overleg in het kader van de voortgang van de behandeling

€

Consult relatietherapie met twee partners, samen
Dubbelconsult relatietherapie met twee partners, samen

€
€

114,228,-

Consult gezinstherapie één of twee ouder(s) met kind(eren), samen
Dubbelconsult gezinstherapie één of twee ouder(s) met kind(eren), samen

€
€

114,228,-

Voor Gestalttherapie gelden dezelfde tarieven als hierboven weergegeven
voor de eerstelijns psychologische zorg
Deelname aan groepssessie Gestalttherapie met een zitting van 1,5 uur

€

Afzegging
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
Dan geldt een tarief van € 75 (bij de eerste keer € 50).
Betalingsvoorwaarde
Voor declaraties aan de cliënt geldt een betalingstermijn van 3 weken.
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