
AB PSYCHOLOGIE

Behandeltarieven 2023   
AB-Psychologie is een psychologiepraktijk in de basis GGZ

 

Ketenzorg
De praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep regio Oosterhout en omstreken). Voor deze 
vorm van ketenzorg gelden andere afspraken dan de reguliere verzekerde zorg. 
Huisartsenpraktijken die bij Zorroo 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. Behandelingen via Zorroo kennen een vast 
aantal sessies (gemiddeld 9) en worden geheel vergoed. Er worden geen eigen risico kosten 
gerekend. Dit is mogelijk omdat het een speciale vorm van ketenzorg betreft. Beoogd wordt 
laagdrempelig toegankelijke psychologische zorg in de regio Oosterhout waaronder ook Rijen. 
Binnen de ketenzorg staat samenwerking met de huisarts en de poh-ggz centraal. 
Verwijzingen via Zorroo krijgen voorrang op de ongecontracteerde zorg die ik  daarnaast bied.

Verzekerde zorg
Vanaf 01-01-2022 is landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het 

Zorg Prestatie Model. Er wordt dan per sessie gedeclareerd. Voor meer informatie over het 

Zorg Prestatie Model en wat dit voor gevolgen heeft voor clienten, wordt verwezen naar de 

website van de beroepsvereniging LVVP. 

AB Psychologie  heeft in 2023 alleen een contract met zorgverzekeraar DSW/Stad Holland. 

Verzekerden bij DSW of Stad Holland krijgen de gehele behandeling vergoed ( m.u.v het 

verplichte eigen risico). Declaraties lopen rechtstreeks via de zorgverzekeraar. 

Met de overige zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contracten afgesloten. Ben je via 

Zorroo verwezen dan heeft dit geen gevolgen voor vergoeding: dan lopen de declaraties via 

de ketenzorg van Zorroo. Ben je aangemeld voor de huisarts voor een reguliere basisggz 

behandeling dan wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. Naast het eigen risico moet je 

dan een deel van de sessies zelf betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van jouw 

polis. Informeer je vooraf goed. Het is je eigen verantwoording om zelf na te gaan welk 

gedeelte jouw verzekeraar vergoed.  

            In het geval van ongecontracteerde zorg ontvang je elke maand een factuur van de 

sessies. Deze factuur dien je zelf te betalen aan de praktijk en kun je daarna indienen bij jouw 

zorgverzekeraar die vervolgens een gedeelte (vaak 60-70%) vergoedt, of zelfs 100% wanneer 

je een zuivere restitutiepolis hebt. Let op: het eigen risico wordt aangesproken bij 

behandelingen binnen de basis GGZ. Dit geldt per kalenderjaar. 

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


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast voor de Geestelijke 

Gezondheidszorg. AB Psychologie heeft haar tarieven hierop gebaseerd. 

De meest gebruikte consult types binnen de praktijk zijn: 

Indirecte tijd (zoals verslaglegging en voorbereiding van de sessie) is bij de tarieven 

inbegrepen. 

Onverzekerde zorg
De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor 

een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld 

voor relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de 

behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dat geval geen verwijzing van de 

huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken. 

Tarief onverzekerde zorg (consult van 45 minuten): € 120,-. 

Ook wanneer je geen verwijsbrief hebt van je huisarts of deze niet wil halen, geldt dit 

particuliere tarief. 

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 (voicemail inspreken 
kan ook). Op die manier kan ik nog een andere client 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.

Intake (diagnostiek consult) van 60 minuten: € 173,40 ( code CO0562)

 Behandeling van 45 minuten: € 128,40 (code CO0497)

 Behandeling van 60 minuten: € 152,50 (code CO0627) 

  


