
 

INFORMATIE         2017 
 
Prestatie en tarieven BG GGZ  
 
In 2017 geldt de bekostiging op basis van vier zorgzwaarte-prestaties, die aansluiten op de 
zorgvraag van de cliënt. Het gaat dan om kort, middel, intensief en chronisch. 
 
Gecontracteerde zorg 
Voor 2017 zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Let u echter in de polis van 
uw zorgverzekeraar op mogelijke uitzonderingen op de vergoedingen voor de BG GGZ  
 
VGZ: Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars: 

NV Univé Zorg                    Label  Univé                                       0101 

                                              Label  SZVK                                        0212 

                                              Label  ZEKUR                                     0101 

                                              Label  Zorgzaam Verzekerd            0101 

VGZ Zorgverzekeraar        Label  VGZ                                          7095 

                                              Label  IZA Cura                                  7095 

                                              Label  Bewuzt                                    7095 

                                              Label  MVJP                                       7095 

                                              Volmacht   IAK Volmacht BV          8972 

                                              Volmacht  Caresco BV                     8965 

                                              Volmacht  Turien & Co                    3341 

                                              Volmacht  Aevitae                            8956 

IZZ Zorgverzekeraar           Label  IZZ                                           9015 

IZA Zorgverzekeraar          Label  IZA Zorgverzekering              3334 

Zorgverzekeraar UMC       Label  UMC                                        0736 

VGZ Cares                            Volmacht  Aevitae (VGZ Cares)      3330 

                                              Volmacht  Caresco (VGZ Cares)     8995 
 
 

CZ hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:  

CZ                                                                                                       9664 

Delta Lloyd                                                                                       9664 

OHRA Zorgverzekeringen                                                              9664 

OHRA Ziektekostenverzekeringen                                               9664 
  
 

Achmea hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars: 

Zilveren Kruis Achmea                                                                  3311 

Pro Life                                                                                            3311 

OZF                                                                                                   3314 

Interpolis                                                                                         3313 

FBTO                                                                                            0211 



 

Avéro Achmea                                                                           3329 

    volmacht Caresco/Nedasco                                                 8960 

    volmacht IAK                                                                          8971 

    volmacht Aevitae                                                                  8958 

    volmacht Turien & Co                                                          3342 
 
 

Menzis hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars: 

Menzis Zorgverzekeraar NV                                                    3332 

Anderzorg NV                                                                            3333 

Azivo Zorgverzekeraar NV                                                       7054 
 
 

DSW  hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars:  

        DSW Zorgverzekeraar                                                              7029 

        Stad Holland                                                                              7037 

        in Twente                                                                                   3344 
 
De Friesland Zorgverzekeraar                                 7084 
 
 

Multizorg hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars: 

ONVZ Ziektekostenverzekeraar      PNOzorg (gewijzigd per 1-2-14!)                            3331 

                                                              VvAA                                                                            3343 

                                                              ONVZ                                                                           3343 

ASR Ziektekostenverzekeringen      De Amersfoortse                                                      9018 

                                                              Ditzo                                                                            3336 

                                                              BeterDichtbij                                                              3339 

Eno Zorgverzekeraars                       Salland (wijzigt per 1-1-16)                                      3347 (tot 2016: 7032) 

                                                              HollandZorg (wijzigt per 1-1-16)                             3347 (tot 2016: 7032) 

                                                              Energiek (wijzigt per 1-1-16)                                   3347 (tot 2016: 7032) 

                                                              SallandZorgDirect (wijzigt per 1-1-16)                   3347 (tot 2016: 7032) 

Zorg en Zekerheid                             Zorg en Zekerheid                                                      7085 

Caresco                                                Caresco (ASR)                                                             8959 

IAK Volmacht                                      IAK Volmacht (ASR)                                                   8973 

Aevitae                                                Aevitae (ASR)                                                              3328 
 
 
Afhankelijk van de voorwaarden van het contract per zorgverzekeraar kunnen de prijzen 
variëren. Echter nooit hoger dan de maximum NZa-tarieven. Zie tabel 1 hieronder.  
In deze tabel staat eveneens het aantal minuten vermeld waaruit een zorgzwaarteprestatie is 
opgebouwd. Een consult bestaat uit zowel direct cliëntcontact en indirecte tijd (zoals 
verslagen, overleggen etc.).  
 
Tabel 1 



 

Prestatie Omschrijving Maximum duur Maximum NZA 
tarief 

Basis GGZ Kort (BK) 
(180001) 

Lichte DSM 
stoornissen 

294 minuten €457,37 

Basis GGZ Middel 
(BM)(180002) 

Matige DSM 
stoornissen 

495 minuten €779,33 

Basis GGZ Intensief 
(BI)(180003) 

Ernstige DSM 
stoornissen 

752 minuten €1222,04 

Basis GGZ 
Chronisch 
(BC)(180004) 

Chronische stabiele 
stoornissen 

750 minuten €1127,28 

Onvolledig 
behandeltraject 
(180005) 

Onjuiste 
verwijzingen  

120 minuten €186,68 

Deze prijzen zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft 
afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw 
ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. 
 
Ongecontracteerde zorg 
Voor ongecontracteerde zorg gelden in principe dezelfde maximumtarieven en beleidsregels 
als voor gecontracteerde zorg waardoor Praktijk voor Psychologie dezelfde prestatie tarieven 
van de NZa aanhoudt zoals deze ook gelden voor gecontracteerde zorg (zie tabel 1). 
 
Onvolledig behandeltraject 
Indien blijkt dat er geen sprake is van een DSM stoornis, wordt de behandeling afgesloten en 
wordt de prestatie Onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. U wordt dan 
terugverwezen naar uw huisarts. Hij kan u dan doorverwijzen naar bijvoorbeeld de POH-
GGZ of de Specialistische GGZ.  
 
Veranderen van zorgvraagzwaarteprestatie tijdens een behandeling 
Wanneer tijdens het behandeltraject blijkt dat u op basis van (een verandering in) 
zorgvraagzwaarte een andere prestatie nodig heeft dan bij de start van het behandeltraject, 
wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd (zie tabel 1). Wanneer de overgang aan de 
orde is, wordt dit uiteraard met u maar ook met uw huisarts besproken. 
 
Overig Product (OVP; niet verzekerde medische zorg) 
Niet verzekerde medische zorg valt onder de regels en binnen de tarieven overig product 
(OVP). Het betreft hier begeleiding/ behandeling of advies welke niet vergoed wordt in de 
basisverzekering. Mogelijk biedt een aanvullende verzekering wel een vergoeding maar dit 
kunt u het beste vooraf bij uw verzekering nagaan. 
Denkt u hierbij aan hulp voor problemen met werk- en relatieproblematiek, behandeling van 
aanpassingsstoornissen, psychosociale hulp, preventie en dienstverlening, psychologische 
hulp in verband met somatische aandoeningen. 
De rekening krijgt u per consult tegen het tarief van €95,00. Een sessie is opgebouwd van 45 
minuten direct cliëntencontact en 15 minuten indirecte tijd. 
 
Directe nota aan uzelf 
Wanneer u besluit geen gebruik te maken van de vergoedingen uit de basisverzekering, 
krijgt u zelf een nota van Praktijk voor Psychologie. Per sessie ontvangt u dan een rekening 



 

van €95,00. Een sessie is opgebouwd uit 45 minuten direct cliëntencontact en 15 minuten 
indirecte tijd. 
Naast een volledige sessie zijn er de volgende mogelijkheden: 
Half consult (max. 25 minuten directe tijd): €47,50  
Telefonisch consult (max. 10 minuten): €23,75  
 
Niet nagekomen afspraak 
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u 
plotseling verhinderd? Belt/ mailt u dan minimaal 24-uur van te voren af bij uw behandelaar. 
Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of die niet worden nagekomen, worden tegen het 
volle tarief, ad €95,00 per consult in rekening gebracht.  
De nota dient u binnen twee weken te voldoen waarna zonder aanmaning verzuim intreedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijk voor Psychologie tracht u zo volledig mogelijk te informeren over de nieuw ontwikkelingen. U kunt echter 
aan deze informatie geen rechten ontlenen. 


