
Behandeltarieven Groeiend Geluk  2020 

________________________________________________________________ 
 

A. Dit zijn de tarieven voor de basis GGZ in 2020.  

Groeiend Geluk is een contractvrije psychologiepraktijk in de basis GGZ en heeft GEEN contracten 

afgesloten met zorgverzekeraars. Als tarief wordt 100 % van de door de NZa vastgestelde 

maximumtarieven voor de basis GGZ gehanteerd.   

Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in producten. Elk 

product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan de behandeling. Na de intake, 

die ook binnen elk product valt, maken we afspraken hoe we de resterende tijd gaan inzetten. Denk 

hierbij vooral aan individuele behandelcontacten, maar ook telefonische contacten of emailcontacten 

behoren tot de mogelijkheden. Rapportagetijd zoals het schrijven van een behandelplan en 

sessieverslagen horen bij elk pakket. Let op!! Het hele pakket wordt altijd in rekening gebracht, ook 

als je de behandeling halverwege afbreekt.  

  

 

 

*   Zorgproduct kort:     € 503,47 

Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Maximale 

duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 294 minuten    

 

*  Zorgproduct middel:  € 853,38 

Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse 

leven . Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 495 minuten  

  

*Zorgproduct intensief:  € 1383,65 

 Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks 

leven.  Maximale duur van de behandeling in directe èn indirecte tijd: 750 minuten    

  

* Onvolledig Traject:   € 219,178  

In kaart brengen van de klachten, zonder behandeling. Maximale duur van de behandeling in directe 

èn indirecte tijd: 120 minuten            

  

Na afloop van iedere afspraak krijg je een voorschot-factuur (à €100,- ) toegestuurd. Deze factuur 

dient als voorschot op de totale afrekening van het zorgpakket. Na afronding van de behandeling, 

ontvangt je de overzichtsfactuur. Na afronding van de behandeling kan je deze overzichtsfactuur 

indienen bij jouw zorgverzekering die vervolgens een gedeelte (doorgaans 50 tot 75% vergoedt) of 

zelf 100% wanneer je een restitutiepolis hebt. Het is uw eigen verantwoording om zelf na te gaan welk 

gedeelte uw verzekeraar met uw type polis vergoed. De praktijk kan hier vanwege de vele 

zorgverzekeraars en de grote verscheidenheid aan polissen, geen zorg voor dragen.  

 

B. Tarief product: Onverzekerde generalistische basis GGZ. Het maximum OVP-tarief voor de 

prestatie ‘OVP niet-basispakketzorg Consult´, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: €  110,27  per 

sessie.  

Het tarief bij Groeiend Geluk is €100,- per sessie van 45 minuten.  

  

C. Tarief zelfbetalers.   

Het tarief voor zelfbetaling is €100,- per sessie van 45 minuten.  

  

  

  

 

 

 



D. Tarief no show:  

Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn op de geplande afspraak dien je dit uiterlijk 24 uur van te 

voren telefonisch of per e-mail te laten weten.   

• Afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak: Geen kosten  

• Afmelding binnen 24 uur voor de geplande afspraak: €100,- 

 • Niet verschijnen zonder afmelding: €100,-  

  

  

Op bovenstaande genoemde tarieven gelden onderstaande betalingsvoorwaarden  

  

  
  

Algemene betalingsvoorwaarden  

  
 Artikel 1  

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de 

gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.  

  

Artikel 2 

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. 

Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de 

gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent 

dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de 

patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.  

  

Artikel 3 

 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de 

patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.  

  

Artikel 4 

 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan 

krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te 

betalen.   

  

Artikel 5  

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 

verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen 

te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.  

  

Artikel 6  

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde 

bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 

tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.  

  

Artikel 7 

 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - 

verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft 

voldaan. 
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