Tarieven Generalistische Basis GGZ 2020
Standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ
De zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen
Prestatie + Indirecte tijd**
Kort, max. 294 minuten
Middel, max. 495 minuten
Intensief, 750max. minuten
*
**

Maximumtarief Nza*
€ 504,71
€ 856,34
€ 1.373,34

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Voor een deel bestaat elke behandeling uit directe en indirecte tijd. Indirecte tijd is tijd besteed ten
behoeve van de cliënt zonder dat er sprake is van direct contact zoals overleg met de verwijzer en
alle administratieve handelingen.

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende
bedrag**:
Prestatie
Onvolledig behandeltraject, max. 120 minuten
**

Maximumtarief**
€ 219,53

wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake
is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen
de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2020
OVP***
Niet basis-pakketzorg
OVP niet-basispakketzorg Consult
Consult 30 minuten *
Consult 45 minuten **
*
**
***

Tarief

Tarief Kunnen

€ 73,17
€ 109,76

€ 69.50
€ 104,00

consult is 30 min. directe tijd, 10 min. indirect, totaal 40 min.
consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.
OVP = Overige Producten

Een afspraak afzeggen
Indien u verhinderd bent om een afspraak na te komen, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te laten
weten, per telefoon of e-mail. Omdat ze zorgverzekeraar niet betaalt in geval van te laat afzeggen of niet
op de afspraak komen, wordt ongeacht de reden van afmelding een deel (€45,-) van de gemiste
behandeling bij u in rekening gebracht.
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