
Tarieven verzekerde en onverzekerde zorg 2018 praktijk JIPP 
 
In 2018 kan er psychologische zorg worden geboden aan volwassenen vanuit de 
basis GGZ. Hiervoor hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract 
afgesloten inclusief de onder de zorgverzekeraar vallende labels: 
CZ  
Zilverenkruis Achmea 
VGZ  
Menzis  
Multizorg  
DSW 
 
Voor kinderen tot 18 jaar wordt de zorg vergoed vanuit de gemeente waar het kind 
staat ingeschreven. 
Voor 2018 hebben wij met alle Zeeuwse gemeenten een contract. 
 
Volwassenen 
Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig waarin hij aangeeft dat het om 
basis GGZ zorg gaat  en wat de klachten zijn. Ook kan hij een vermoeden van een 
DSM-classificatie aangeven en de zorgzwaarte. Voor volwassenen geldt een eigen 
risico dat ieder jaar door de overheid wordt vastgesteld en voor alle verleende zorg 
geldt behalve huisartsenzorg en verloskunde.  
 
Kinderen en jongeren 
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de zorg vergoed wordt door de 
gemeente. De gemeente kan een indicatie afgeven voor psychologische hulp vanuit 
de basis GGZ en de specialistische GGZ, maar ook de huisarts kan dit doen. Voor 
jongeren tot 18 jaar geldt  er geen eigen risico of eigen bijdrage. 
 
Geen vergoeding 
Een aantal diagnoses of problemen worden niet meer vergoed door de 
zorgverzekeraar of kinderen. Het betreft o.a.  

 Aanpassingsstoornissen (volwassenen) 

 burn-out (volwassenen) 

 relatieproblemen (volwassenen)  

 Rouw (volwassenen) 

 Dyslexie bij kinderen in de basisschoolleeftijd 
 

Deze zorg wordt bij u gedeclareerd maar wordt soms vanuit het aanvullend pakket 
vergoed. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Het is belangrijk dat u zelf navraag 
doet of en hoe uw hulpvraag vergoed wordt en hiervan ook een schriftelijke 
bevestiging vraagt. 
 
Indien wij geen contract hebben afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar of u wilt 
zelf betalen, gelden de onderstaande tarieven.  
 
Onderstaande tarieven (2018) gelden alleen indien uw verzekeraar geen contract 
met ons heeft. (basis NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit) 

 Basis GGZ Kort   € 487,26 

 Basis GGZ Middel   € 830,23 

 Basis GGZ Intensief   €1301,85 

 Onvolledig behandeltraject                   € 198,88 

 



 
 
Voor niet vergoede zorg gelden de volgende tarieven: 
Consult Individueel psycholoog    94  euro 
Consult individueel  SPV of  relatie/systeemtherapeut  65  euro 
 
Annuleren van gesprekken: 

Indien u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert dan worden hiervoor 
geen kosten in rekening gebracht. U kunt dit per e-mail (behandelaar) of telefonisch 
(praktijk) doen. Indien u niet tijdig annuleert, zijn de kosten van dit consult voor uw 
eigen rekening (de verzekeraar vergoed deze kosten niet). 

Niet nagekomen afspraak  
psycholoog    60%   van  94 euro 
SPV en relatie/systeemtherapeut  60%   van   65 euro 
 
Onderzoek en diagnostiek bij volwassenen wordt niet meer vergoed als het niet 
wordt uitgevoerd in het kader van een geïndiceerde behandeling. 
Wilt u alleen een onderzoek dan gelden hiervoor de onderstaande tarieven: 
 
Intake         100 euro 
Enkelvoudige onderzoek (bv Intelligentiebepaling)   350 euro 
Meervoudig onderzoek  (bv onderzoek naam ADHD, ASS 
of persoonlijkheid       500 euro 
adviesgesprek  (inclusief verslag)     100 euro 
 
 
 
 
 


