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Vergoeding psychologische behandeling 2021 PraktijkVief! 
 

Met ingang van 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en 

psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed 

door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.  

Wanneer wordt psychologische behandeling vergoed? 

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden: 

1. Verwijzing door de huisarts 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de beleidsregels generalistische basis GGZ voor 2016 gepubliceerd. 
De belangrijkste wijziging is dat verwijzing van een huisarts of andere hulpverlener geen voorwaarde 
meer is om te kunnen declareren. De verwijzingsvoorwaarde is geschrapt omdat aanbieders en patiënten 
die voorwaarde soms als knellend ervaren, bijvoorbeeld als de patiënt na afronding van een traject nog 
een aantal 'onderhoudscontacten' wil afspreken en hiervoor zelf wil betalen, of als een patiënt met ggz-
klachten door een psycholoog behandeld wil worden. Verzekeraars kunnen in hun polis nog wel de 
voorwaarde voor een verwijzer opnemen. In dat geval wordt de zorg alleen vergoed als er een verwijzing 
is van een huisarts of andere hulpverlener. Wij stellen het mede daarom wel op prijs een verwijzing van 
de huisarts of andere hulpverlener te ontvangen. 
 
Psychische stoornis 
Alleen als er sprake is van een psychische stoornis heeft u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding.  Als er 
geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen onze  beoordeling vergoed. Het maximumtarief 
hiervoor bedraagt € 228,04 (180005). U wordt daarna terugverwezen naar de huisarts of moet verdere 
hulp zelf betalen.  

2. Uitgesloten stoornissen 

De behandeling van sommige stoornissen worden in zijn geheel niet meer vergoed uit het basispakket.   

Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. 

Hoe wordt psychologische hulp vergoed? 

Psychologische pakketten 

De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden 
aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor. 
 

Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp: 

• Psychologische hulp kort (180001), maximumtarief € 522,13 (bij ons 5 consulten van 50 min) 

• Psychologische hulp middel (180002), maximumtarief € 885,01 (bij ons 8 consulten van 50 min en € 

80,-- indirecte tijd) 

• Psychologische hulp intensief (180003), maximumtarief € 1.434,96 (bij ons 13 consulten van 50 min 

en  €100,-- indirecte tijd) 

• Psychologische hulp chronisch (180004), maximumtarief € 1.380,49 (bij ons 12 consulten en €30,-- 

indirecte tijd) 



 

Folder Vergoedingen 2021     Psychologiepraktijk Vief!     Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend 
 

• Zelfbetalers (indien geen vergoeding van de verzekeraar mogelijk is) betalen per consult van 50 

minuten € 100,-- 

 

NB.  Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie. Samen bepalen we hoe de behandeling wordt 

ingericht.  

Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg? 

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepalen wij 

• Of u voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ in aanmerking komt; 

• Welk behandelpakket het beste past bij uw klachten 

Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen 

kosten. Anders wordt u (terug) verwezen naar de huisarts. 

Eigen risico 

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico 

is in 2021 € 385,-- per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt het 

hogere bedrag. Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 385,-- van uw 

psychologische hulp zelf betalen of meer, als u een extra eigen risico heeft.   

Geen contract  

Doordat wij geen contract hebben met zorgverzekeraars, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed 

wordt zoals hierboven in de pakketten vermeld. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een 

zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 20% en 40%, 

raadpleeg uw polis). Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt de verzekeraar wel de volledige 

kosten.  

 

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele vergoeding of ontbreken daarvan. Wees alert dat 

als u eerder psychologische behandeling heeft gehad, dat u zelf verantwoordelijk bent voor overleg met 

uw zorgverzekeraar of een traject in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg bij ons, in aanmerking komt 

voor vergoeding. 

 

Vergoedingen verzekeraars 2021 

Om te kijken voor hoeveel vergoeding u in aanmerking komt, raden wij u aan uw polis daarop na te lezen 

of bij de verzekeraar na te vragen. Voor het traject chronisch is bij een aantal verzekeringen geen 

vergoeding mogelijk. Zie onderstaande link voor een overzicht van de vergoedingen bij de diverse 

zorgverzekeraars.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-

content/uploads/2020/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-

SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf&hl=enBetaling 

 

U betaalt per consult (per pin) of u ontvangt maandelijks de deelfacturen voor de behandeling. U moet 

deze zelf betalen en kunt deze deelfacturen (meestal) niet indienen bij de zorgverzekeraar.  Aan het eind 

van de behandeling krijgt u een zogenaamde eindfactuur. Deze kunt u  wel indienen bij uw 

zorgverzekeraar.  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf&hl=enBetaling
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf&hl=enBetaling
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf&hl=enBetaling
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Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de 

zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’ .  

Samenvattend 

• Wij hebben geen contract met de zorgverzekeraar, waardoor de daadwerkelijke vergoeding kan 

verschillen per verzekering. U dient dat zelf na te gaan en u beslist of u hiermee akkoord gaat. 

• Wij gaan tijdens de intake na of de diagnose die de (huis)arts vermoedt  bevestigd kan worden, of 

u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. 

• (Gedeeltelijke) Vergoeding vindt alleen plaats nadat de eindfactuur door uzelf bij de verzekeraar 

is ingediend. 


