
 

 

Informatie en akkoordverklaring facturering psychologische zorg niet gecontracteerde 

verzekeraars in 2018 (Generalistische Basis GGZ)  

 

De praktijk heeft met slechts een beperkt aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Indien je verzekeraar geen contract heeft met mijn praktijk geldt de volgende 

betalingsovereenkomst. 

Behandeling 

 

Binnen de eerste lijns psychologische zorg ( Generalistische Basis GGZ ) wordt naar de duur 

ervan een viertal trajecten onderscheiden. Hieronder zie je een overzicht van de trajecten in de 

Generalistische Basis GGZ.  

- Basis GGZ Kort (5 consulten) 

- Basis GGZ Middel (8 consulten)  

- Basis GGZ Intensief (12 consulten)  

- Basis GGZ Chronisch (12 consulten) 

Voorafgaand aan je behandeling moet je een verwijzing van de huisarts hebben voor de 

generalistische basis ggz. De verwijzing dient één week voorafgaand aan de eerste afspraak in 

mijn bezit te zijn. Je wordt verzocht bij de eerste behandeling een geldig identiteitsbewijs mee 

te nemen, het aanmeldformulier in te vullen en deze overeenkomst te tekenen. 

 

Tarief 2018 

 

Het particuliere tarief is €95,- per consult. Dit tarief is 6% lager dan het maximumtarief 

(€101,03) dat door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) op grond van de Wet 

Marktordening Gezondheidszorg (WMG) voor niet verzekerde zorg is vastgesteld. 

Werkwijze facturering cliënten niet gecontracteerde verzekeraars 2018 

 

De facturering vindt per maand plaats. Aan het begin van de maand volgend op de maand 

waarin de consulten hebben plaatsgevonden ontvang je een factuur. Deze factuur dien je zelf 

binnen 14 dagen te betalen. Aan het eind van de behandeling ontvang je een totaalfactuur. 

Afhankelijk van het traject die je hebt gehad is dit een totaalfactuur voor Basis GGZ Kort, 

Middel, Intensief of Chronisch. Alleen deze totaalfactuur kan je voor vergoeding inzenden 

naar je verzekeraar. Bij een naturapolis vergoedt je verzekeraar meestal slechts een gedeelte 

van de kosten. Bij een restitutie polis is er vaak sprake van een hogere of volledige 

vergoeding. Voor de hoogte van de vergoeding dien je zelf informatie in te winnen bij je 

verzekeraar. 

Voor akkoord 

Naam cliënt: 

Datum: 

Handtekening: 


