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Niet gecontracteerde zorg 2021 

 

Psychologiepraktijk Betuwe heeft in 2021 contract afgesloten met CZ (Ohra, Delta Lloyd, Just, CZ), Zilveren Kruis 

(Achmea, FBTO, Interpolis, Prolife, Zilveren Kruis, De Friesland), Menzis (Ander Zorg, Hema), DSW (Stad Holland, In Twente, DSW, 

a.s.r., Ditzo) en VRZ (Zorg en Zekerheid, eno)*, ONVZ (PNO-zorg, VvAA, jaaah).  

 

Alle andere zorgverzekeraars vallen er buiten. Niet gecontracteerde zorgverzekeraars zijn VGZ en Caresq. 

Dit houdt in dat de behandeling deels of volledig vergoed wordt, afhankelijk van u zorgpolis. U krijgt 

gemiddeld tussen 65-80% van de behandeling vergoed. Wanneer u een restitutiepolis hebt, dan krijgt u de 

behandeling 100% vergoed.  

 

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg 

(Wmg). Bij psychologiepraktijk Betuwe worden deze marktconforme tarieven gehanteerd, zodat de kosten 

van de behandeling niet hoger dan het marktconforme bedrag vallen.  Voor meer informatie van deze 

tarieven kunt u contact opnemen met Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl  

 

Met de zorgverzekeraars met wie contract is afgesloten declareert de psycholoog direct en digitaal.  

Met de zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten, mag de psycholoog niet digitaal declareren. De 

psycholoog stuurt daarom aan het einde van de behandeling de factuur naar de cliënt die cliënt binnen 30 

dagen aan de psycholoog voldoet. De cliënt dient de factuur zelf in bij zijn/haar verzekeraar. Als de cliënt niet 

alles vergoed krijgt, betaalt hij/zij het restant van de factuur zelf.  

 

De tarieven voor 2021 zijn:  

• Kort (circa 300 minuten): EUR 522,13  

• Middel (circa 500 minuten): EUR 885,01  

• Intensief (circa 750 minuten): EUR 1.434,96 

• Chronisch (circa 750 minuten): EUR 1.380,49 

• Onvolledig behandeltraject (max. 120 minuten): EUR 228,04  

• OVP consult (60 minuten waarvan 15 minuten indirect): EUR 114,41 

 • No Show tarief: EUR 67,50 (als u een afspraak te laat annuleert, brengen wij u het No Show tarief in 

rekening). 

 

 

 

* Aan deze informatie zijn geen rechten te ontlenen. Cliënt blijft altijd eindverantwoordelijk om bij zorgverzekeraar na te 

gaan of zijn/haar zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.    

http://www.nza.nl/

