Tarieven Zorgprestatie model (ZPM) 2022
(Ambulante GGZ-praktijk, GZ-psycholoog, Kwaliteit statuut II)

Prestatie + Indirecte tijd**

NZA tarief*

Prestatiecode

30 minuten Diagnostiek

€ 101,78

CO0302

30 minuten Behandeling

€ 85,16

CO0367

45 minuten Diagnostiek

€ 142,31

CO0432

45 minuten Behandeling

€ 120,99

CO0497

60 minuten Diagnostiek

€ 163,37

CO0562

60 minuten Behandeling

€ 143,71

CO0627

75 minuten Diagnostiek

€ 199,03

CO0692

75 minuten Behandeling

€ 176,88

CO0757

*
**

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Elke behandeling bestaat uit directe (gesprek) en indirecte tijd (o.a. correspondentie/rapportage).

In samenspraak met u wordt afgesproken na hoeveel afspraken u een factuur wenst. Na ontvangst dient u de factuur
zelf bij uw zorgverzekering in en betaalt u mij het factuurbedrag.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg / particulier 2022
Indien er geen sprake is van een diagnose (classificatie van uw klachten) die valt onder de vastgestelde
verzekerde zorg of u geen tussenkomst van een verwijzer wenst, als u de therapie verkiest
geheel zelf te betalen. Een verwijzing van uw (huis)arts is dan niet nodig. Dit betekent ook dat uw
verzekeraar geen enkele bemoeienis heeft met uw behandeling. Een factuur volgt aan het einde van de
behandeling.

Niet basis-pakketzorg / Particulier
Consult 45 minuten*
*

Tarief
€ 112,50

Elke behandeling bestaat uit directe en indirecte tijd: directe tijd 45 minuten, indirecte tijd 15 min.

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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