
Joy                                                       Hulpverlening en Coaching  

Eerste Laan 16 

9331 BD NORG 

 

 

Tarieven Generalistische Basis GGZ 

Standaardprijslijst Basis-GGZ 2016 

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen: 

Code Prestatie Maximumtarief NZa * 

180001 Kort, 294 minuten € 457,37 

180002 Middel, 495 minuten € 779,33 

180003 Intensief, 750 minuten € 1.222,04 

180004 Chronisch, 750 minuten € 1.127,28 

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. Omgerekend komt een traject neer op maximaal 5 tot 

11 gesprekken. Bovenstaande bedragen worden, meestal voor circa 70-80 %,  vergoed door uw zorgverzekeraar. Onze praktijk heeft geen 

afspraken met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u aan het eind van het traject een totaalfactuur van ons ontvangt, die u zelf dient in te dienen bij 

uw zorgverzekeraar,  die deze dan direct aan u zal vergoeden. Houd u er rekening mee dat eerst uw eigen risico kan worden aangesproken, 
wanneer u dit nog niet op gebruikt heeft.  

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2016 

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie bij u in 

rekening: 

Code OVP Tarief 

194073 Consult 60 minuten * € 120,- 

 

* consult is 60 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 75 min.  

   

   



   

194073                    Relatietherapie 60 minuten                            € 60,- per partner 

99202                    Te laat/niet afgezegde afspraak                            € 60,– 

   

Een inkomensafhankelijk tarief is mogelijk. Bij onverzekerde zorg wordt uw eigen bijdrage niet aangesproken. 

 

 

Tarieven Coaching 2016 

 
Voor psychologische begeleiding die niet onder de verzekerde of onverzekerde zorg (GBGGZ 

en OVP) valt is er het coaching tarief.  

Dit geldt bijv. bij werkgerelateerde problemen of wanneer uw werkgever de behandeling 

betaalt.  

 

Coaching  (€140,- per uur, excl. 21% BTW)         € 140,- 
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