Tarieven 2020
(wijzigingen voorbehouden)
Vergoedingen door zorgverzekeraars en gemeenten
Per 1 januari 2015 vergoeden de gemeenten (jeugd tot 18 jaar (en jeugd in zorg tot 23 jaar)) de
kosten van de sessies psychologische hulp, volledig. U dient echter in het bezit te zijn van een
verwijsbrief van de huisarts of specialist, of een beschikking van de gemeente.
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoedt de verzekering pas zodra het eigen risico is
overschreden. Voor 2020 is dit vastgesteld op € 385. In de generalistische basiszorg werken we
tegenwoordig met pakketten, dit is afhankelijk van de hoeveelheid sessies die er nodig zijn. We
adviseren u om informatie over deze pakketten bij uw zorgverzekeraar op te vragen en/of te kijken
op: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/curatieve-ggz/tarieven-curatieve-ggz/basis-

ggz-tarieven/
In de eerste twee sessies wordt gekeken of u bij ons aan het juiste adres bent of dat het beter is
dat we u doorverwijzen of terugverwijzen naar de huisarts.
Bij bepaalde soorten therapie kan geen beroep worden gedaan op de vergoedingen van de
zorgverzekeraar. Indien hiervan sprake is bij uw behandeling, dan zullen we u hierover voor
aanvang van de behandeling inlichten.
Tarieven onverzekerde psychologisch hulp tijdens kantoortijden 8.00 - 17.00 uur
Uurtarief losse sessie
( 45 minuten contact, 15 minuten voorbereiding)
Uitwerken van vragenlijsten en uitwerking onderzoek
(per uur) (OVP)
Telefonisch of e-mail behandelcontact per 15 minuten
Telefonisch overleg of per e-mail voor het maken
of verzetten van afspraken is zonder kosten.

€ 105,00
€ 105,00
€ 26,25

Annuleren van afspraken minimaal 48 uur van tevoren is zonder kosten. Bij annuleren minder dan 48
uren van tevoren wordt maximaal 50 % van het tarief in rekening gebracht, afhankelijk van de reden van
afmelding. Zonder annulering wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. Deze factuur dient u zelf
te voldoen.
Psychologenpraktijk Visser voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars en gemeenten stellen aan kwalificaties en
registraties (lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Klachtenregeling NIP is van toepassing.

