Info GB-GGZ
Behandeling wordt niet meer per consult berekend, maar er wordt gewerkt met
zorgzwaartepakketten. Op basis van de ernst van de klachten wordt een zorgzwaartepakket
geopend.
Dit betekent ook indien u de behandeling onderbreekt, het volledige bedrag in rekening
wordt gebracht.
Klachten die onder andere zijn uitgesloten van vergoeding zijn partnerrelatieproblematiek,
aanpassingsstoornissen en werkgerelateerde problematiek.
Tarieven
De tarieven 2021 zijn van toepassing op zorgtrajecten Generalistische Basis GGZ die gestart
zijn in 2021. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en
kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.
Indien de praktijk een contract heeft met de zorgverzekeraar ontvangt zij 80-95% van dit
maximale tarief. Een 100% tarief wordt niet uitgekeerd. Aan de hand van een aantal
voorwaarden wordt het tarief door de zorgverzekeraar jaarlijks vastgesteld.
Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar ontvangt de client een
factuur van de praktijk met het maximale NZa-tarief . De praktijk houdt een betalingstermijn
van 30 dagen aan voor de factuur. De client kan de factuur indienen bij de zorgverzekeraar.
Doorgaans wordt bij een restitutiepolis 60-70% vergoed. Voor budgetpolissen kunnen ook
andere regels gelden. Geadviseerd wordt dit goed na te vragen bij uw zorgverzekeraar of u
recht heeft op vergoeding en hoeveel de vergoeding bedraagt.
Omschrijving
Basis GGZ Kort
Basis GGZ Middel
Basis GGZ Intensief
Basis GGZ Chronisch
Onvolledig behandeltraject

Tarief 2021
522,13 euro
885,01 euro
1.434,96 euro
1.380,49 euro
228,04 euro

Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg, passend bij het
clientprofiel.
OVP is een onverzekerd product, een niet-basispakketzorg consult en kost 114,41 euro per
consult. Dit wordt berekend als er geen sprake is van een DSM IV stoornis of voor klachten
die niet tot het basispakket behoren op grond van de zorgverzekeringswet.
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