
  
 
 

Informatie over tarieven, vergoedingen en facturering  2022 

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuw vergoedingensysteem ingevoerd voor de GGZ, het Zorg 

Prestatie Model (ZPM). De praktijk is aangesloten bij de groep contractvrijwerkende psychologen in 

de Generalistische Basis GGZ (www.contractvrijepsycholoog.nl). 

Deze brief geeft uitleg over de vergoedingen en het declareren bij de ziektekostenverzekering. 

  

Kosten, facturering en betaling 

De kosten van de behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.  

Op de website van de contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl ) vindt u een 

overzicht per zorgverzekeraar van de vergoedingen voor de diverse polissen: https://ap.lc/LZ9fp  

Indien u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de verzekeraar de kosten (bijna) volledig (behoudens 

uw eigen risico). Indien u een natura- of budget-polis heeft, dan vergoedt de verzekering de kosten 

gedeeltelijk. Dit is per zorgverzekeraar verschillend en kan variëren van 56 tot 95%. Vraag dit na bij 

uw eigen zorgverzekeraar. 

De factuur die u van ons ontvangt betaalt u rechtstreeks aan de praktijk; vervolgens dient u de 

factuur in bij uw zorgverzekeraar; deze betaalt u uit. De betalingstermijn is twee weken. In overleg 

kan hiervan worden afgeweken. 

 

Eigen risico 

Het wettelijk verplicht eigen risico voor 2022 is vastgesteld op € 385,- per jaar. Mogelijk heeft u ook 

nog vrijwillig voor een hoger eigen risico gekozen in ruil voor premiekorting. 

 

Minder inkomen? 

Indien uw inkomen laag is, kunnen wij een bijzondere regeling treffen. Is dit het geval en uw 

verzekeraar vergoedt de declaratie slechts gedeeltelijk (bij een natura- of budget-polis), dan kan het 

verschil u  geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Dit kan in overleg voorafgaande aan of aan 

het begin van het eerste consult.  

N.B.: Dit geldt niet voor het algemeen wettelijke eigen risico van € 385,- per jaar! 

 

Tarief 

De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en 

gebaseerd op de tijdsduur van het consult. Het eerste consult duurt 45 tot 60 minuten. Het tarief 

voor een consult van 60 minuten is € 143,71. De volgende consulten duren meestal 45 minuten, 

maar kunnen afhankelijk van wat wenselijk is variëren, bijvoorbeeld bij een EMDR behandeling. 

Partner-Relatietherapie duurt 90 minuten. 

 

Er wordt ook een verschil gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. Hieronder volgt het overzicht 

van de tarieven zoals dat is vastgesteld door de NZa: 

CENTRUM VOOR COUNSELING EN CROSS-CULTURELE COMMUNICATIE 

DRS. POLLI HAGENAARS  GZ PSYCHOLOOG NIP  

BIG 09051138625         AGB 94000230 

PRINSENGRACHT 755    1017 JX AMSTERDAM 

E: CentrumvoorCounseling@Protonmail.com    020 6262983 

http://www.contractvrijepsycholoog.nl/
https://ap.lc/LZ9fp
mailto:CentrumvoorCounseling@Protonmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


