
 

 

 
 

Behandeltarieven reguliere basis GGZ van AB Psychologie 
2022 

 
AB-Psychologie is een psychologiepraktijk in de basis GGZ. 

 

De praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en 
omstreken). Voor deze vorm van ketenzorg gelden andere afspraken dan 
onderstaande omschreven. Huisartsenpraktijken die hier bij aangesloten 
zijn, kunnen online via een beveiligde omgeving een verwijzing sturen. 
Voor meer informatie kun je terecht bij je eigen huisartsenpraktijk of kijk 
op de site van Zorroo. 
 
 

Verder heeft de praktijk voor het jaar 2022 contracten voor basisggz 
afgesloten met de volgende verzekeraars:  
 
VGZ:          VGZ, IZZ, BEWUZT, MVJP, UNIVE, ZEKUR, 

ZORGZAAM, IZA,       UMC  
ZILVEREN KRUIS:  ZILVEREN KRUIS, ACHMEA, DFZ, FBTO, INTERPOLIS 
ASR:           ASR & DITZO 
DSW:         DSW, INTWENTE, STAD HOLLAND 
CZ:             CZ, NATIONALE NEDERLANDEN, OHRA 
 
Twijfel je of jouw zorgverzekeraar ook een contract met de praktijk heeft? Je kunt dit 
bij de verzekeraar zelf navragen. Vaak is dit ook terug te vinden op hun website.  
 
 

VERZEKERDE ZORG 

 
Vanaf 01 januari 2022 wordt landelijk binnen de GGZ een nieuw 
bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Er wordt dan 
niet meer gewerkt met de zorgproducten Kort, Middel, Intensief maar 
per consult gedeclareerd. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie 
Model en wat dit voor gevolgen heeft voor cliënten, wordt verwezen naar 
de website van de beroepsvereniging LVVP.  
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de 
Geestelijke Gezondheidszorg. AB Psychologie heeft haar tarieven hierop 
gebaseerd.  

http://www.zorroo.nl/zorgprogramma/pilot-ggz/
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/


 

 

Vanaf 2022 zullen de meest gebruikte consult types binnen de praktijk 
zijn: 
 
* Diagnostiek consult (intake) van 60 minuten: € 163,37 
* Diagnostiek consult (o.a. adviesgesprek) van 45 minuten: € 142,31 
* Behandelconsult van 45 minuten: € 120,39 
* Behandelconsult van 60 minuten: € 143,71 

 
Er zijn ook andere consulttypes te declareren. Ook deze hebben een 
vastgesteld maximum tarief. De duur en type van het consult bepaalt het 
tarief. De praktijk hanteert daarbij het principe van " planning is 
realisatie". Dit houdt in dat vooraf wordt gecommuniceerd hoe lang een 
consult zal duren en deze tijd zal in de agenda worden gepland. Na afloop 
zal het bijbehorende tarief worden gefactureerd, ook als het consult in 
werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wanneer er in werkelijkheid 
meer dan 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd, dan wordt 
het consult achteraf alsnog aangepast op basis van de gerealiseerde tijd.  

 

De tarieven zijn gebaseerd op de directe tijd die besteed is aan 
inhoudelijk contact via (beeld)bellen, e-mail of face-to-face. De kosten 
voor indirecte tijd zijn inbegrepen bij dit consulttarief. Dit is tijd die 
besteed wordt aan verslaglegging, rapportage, voorbereiden van het 
gesprek, administratieve handelingen, etc. 

 

VERGOEDING 

 
Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, zijn de 
verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts (voor behandeling 
in de Basis GGZ) en een geldig legitimatiebewijs nodig. De verwijsbrief 
dient een datum te hebben van voor de eerste afspraak, maar niet ouder 
te zijn dan 3 maanden. Behandeling wordt alleen vergoed wanneer er 
sprake is van een vast te stellen diagnose, de zogeheten DSM-5 
classificatie. Bij enkele DSM-5 classificaties wordt de behandeling niet 
vergoed. Kijk hiervoor goed in je eigen polisvoorwaarden.  
 
Indien de praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar zal per 
maand de declaratie rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar worden ingediend. Je 
moet dan wel je eigen risico betalen en krijgt daarvoor een nota vanuit jouw 
zorgverzekeraar.  

 
Wanneer de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar dan 
zal je per maand een factuur ontvangen van de consulten die hebben plaatsgevonden. 
Je betaalt deze factuur voorafgaand aan de laatste sessie van de betreffende maand 
via een betaalverzoek. De factuur kun je daarna zelf indienen bij jouw 



 

 

zorgverzekering. Mogelijk rekent jouw zorgverzekeraar dan een eigen bijdrage 
bovenop het wettelijk verplichte eigen risico, wat altijd wordt aangesproken bij 
behandelingen in de basis GGZ.  Het is je eigen verantwoording om zelf na te gaan 
welk gedeelte jouw verzekeraar vergoed. Controleer dit in je eigen polisvoorwaarden.  

 
Gevolgen wanneer jouw behandeling van 2021 doorloopt in 
2022  
 
Jouw zorgproduct van 2021 wordt uiterlijk 31-12-2021 gesloten en je 
behandeling gaat op 01-01-2022 verder onder consulten in het 
zorgprestatiemodel. Het afgesloten zorgproduct van 2021 wordt door 
jouw zorgverzekeraar verrekend met jouw eigen risico van 2021 en de 
consulten van 2022 worden verrekend met jouw eigen risico van 2022.  
 
 
ONVERZEKERDE ZORG 
 

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische 
aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter 
een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, 
werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de 
behandeling van deze klachten zelf moet betalen.  
Daarnaast kun je ervoor kiezen om de behandeling niet door de 
zorgverzekeraar te laten vergoeden. In deze gevallen heb je geen 
verwijzing van de huisarts nodig en het gaat niet ten koste van je eigen 
risico. 
 

De volgende tarieven zijn van toepassing bij onverzekerde zorg (OVP): 
 

• Behandeling (45 min.)      €110 

• Behandeling (60 min.)     €135 
• E-health of telefonisch consult (15 min.) €35 

 

 
Afspraak annuleren 
 
Het kan altijd voorkomen dat je de afspraak wil afzeggen of verzetten. 
Hiervoor geldt wel dat je dit minimaal 24 uur van tevoren dient aan te 
geven via mail of telefoon. Op die manier kan ik nog een andere cliënt 
inplannen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening 
gebracht (65 euro). Ook wanneer je niet op je afspraak verschijnt zonder 
opgaaf van reden wordt dit als no-show in rekening gebracht. Deze 
kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  
 



 

 

Op bovenstaande genoemde tarieven gelden de algemene 
LVVP betalingsvoorwaarden 

 

  
 

Artikel 1 
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
behandelingsovereenkomsten tussen de gz- psycholoog (hierna te 
noemen: behandelaar) en de patiënt.  
 
Artikel 2 
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de 
behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen 
binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de 
gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in 
rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de 
behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt 
zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.  
 
Artikel 3 
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de 
behandeling dienen door de patiënt binnen 21 dagen na de datum van de 
factuur te zijn betaald.  
 
Artikel 4 
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de 
factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid 
om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 21 dagen te betalen.  
 
Artikel 5 
Voldoet de patiënt binnen 21 dagen na de datum van de 
betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de 
behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 
incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.  
 
Artikel 6 
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de 
invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de 



 

 

patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 
tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.  
 
Artikel 7 
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de 
behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten 
totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.  
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