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Tarieven 
 

Overzicht van tarieven en vergoedingen 

 

Belangrijke informatie: 

 
1.Ik vermelden hier de maximumtarieven per product zoals vastgesteld door de NZa. 

 

2. International Psychology Practice M. Merchan Price  heeft met geen  verzekeraars een 

contract afgesloten. Hierdoor wordt bij de praktijk niet direct met de Verzekering 
gefactureerd. De  patiënt moet het zelf overnemen. Over het algemeen wordt de zorg 

vergoed afhankelijk op de patiënt een restitutie (100%) of een Natura (75%) polis heeft. 

Op het eind van de traject, krijgt de patiënt een rekening mee die de patiënt aan de 

behandelaar zelf betaald. De betaalde rekening kan dan aan de verzekeraar verstuurd 
worden voor terugbetaling aan de patiënt.  

 

Houdt u wel rekening met de hoogte van uw eigen risico. Neem contact op met uw 

verzekeraar als u de door hen gehanteerde vergoedingen wilt weten. 
 
3. Afspraken annuleren 

Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening 

gebracht. Als u verhinderd bent, kunt u dit telefonisch of via de mail doorgeven. Wanneer 

u uw afspraak te laat afbelt of zonder bericht wegblijft dan worden de kosten bij u 
verhaald.  

 

Kosten 

De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)  wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Er 
geldt het wettelijke eigen risico. 

 

Eigen risico 

Voor iedereen geldt ook een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Dit betekent dat 

u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet 
betalen voor zorg die in het basispakket zit. Voor 20119 is dat € 385,- per persoon.  

 

De vier zorgzwaarteproducten met de bijbehorende maximumtarieven, zoals 

vastgesteld door de NZa: 
GBGGZ Kort (294 minuten) € 457,43 

GBGGZ Middel (495 minuten) € 779,40 

GBGGZ Intensief (750 minuten) € 1.222,15 

GBGGZ Chronisch (753 minuten) € 1.127,95 
Hiernaast bestaat een onvolledig behandeltraject voor (maximaal 2) zittingen : € 186,71. 

 

Voor onverzekerde zorg (OVP) heeft de NZa het maximumtarief vastgesteld op 

€ 90 per consult.  

Een consult bestaat uit 45 minuten spreektijd en 15 minuten tijd vooroverleg, rapportage 
en administratie. 

Voor een niet nagekomen afspraak brengen wij € 45,00 bij u in rekening. 

Nogmaals: deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar 
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Verrichtingen OVP 

Particulier. Geen verwijsbrief vereist 

Tarief praktijk 
Individueel consult € 100,00 per persoon per 50 minuten 

Consult relatietherapie:€ 180,00 per 90 Minuten  
 


