TARIEVEN GGZ BEHANDELING 2020
Praktijk de Grote Beer hanteert de volgende tarieven
mbt GGZ behandeling:
Jeugdhulp (vergoed door gemeente)*

Per uur

GGZ-behandeling Generalistisch

€ 102,60

Volwassenen basis GGZ**
Traject Kort
Traject Middel
Traject Intensief
Traject Chronisch
Onvolledig behandeltraject
Zelfbetalers (Geen indicatie)
OVP niet-basis pakket zorg consult
No Show

Totaal
traject

€ 503,47
€ 853,38
€ 1383,65
€ 1330,98
€ 207,19
€ 95,00
€ 110,27
Geen kosten***

*Jeugdhulp GGZ behandeling-generalistisch wordt in geval van een beschikking door de
gemeente of verwijzing door BJZ of huisarts vergoed indien u inwoner bent van de gemeente
Beesel, Bergen (L). Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas of Venray
**Binnen de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met prestaties: Kort, Middel, Intensief
en Chronisch. De prestatie is afhankelijk van de zorgzwaarte en wordt aan het begin van de
behandeling door de behandelaar bepaald. Aan iedere prestatie is een maximumtarief voor
de totale behandeling vastgesteld.
Behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt in principe vergoed vanuit het
basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico is hier op van toepassing en is
voor 2020 op minimaal € 385,- vastgesteld.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing (GB GGZ) van de
huisarts noodzakelijk.
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Dit betekent dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen. Deze ontvangt
nu na afronding van de behandeling. Daarna kunt u een deel (50% - 100%) via uw
zorgverzekering terugkrijgen. Hoeveel dit is hangt van uw polis en zorgverzekeraar af. Ik raad
u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden
geïnformeerd. Vergoeding kan behoorlijk verschillen per zorgverzekeraar en per polis.
***Bij no show worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij herhaald voorkomen hiervan wordt wel het gesprek aangegaan aangezien de voortgang
van de behandeling hierdoor ernstig gehinderd kan worden.

