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Kosten van uw behandeling  
 
Binnen mijn praktijk vindt specialistische behandeling plaats. De specialistische behandelingen worden in 
principe vergoed door uw zorgverzekeraar. De financiering van de GGZ wordt per ingang van 1-1-2022 
geregeld met het zorgprestatiemodel. Een enkele keer (bijv. Buitenlandse verzekeraar, internetverzekeraar of 
budgetpolis) ligt dit anders, dus het is verstandig om dit aan het begin van de therapie te bespreken met uw 
verzekeraar en met uw behandelaar. U kunt anders als u zorgverzekeraar niet 100 %vergoeding geeft, na 
afloop een aanvullende rekening verwachten. 
  
De consulten worden gefactureerd per maand. Er wordt gewerkt met een vaste consultduur van 45 min of 60 
minuten in onderling overleg. Indien een gesprek iets langer of korter duurt wordt toch de geplande tijd in 
rekening gebracht. Daarnaast worden behandelinhoudelijke mails en telefoontjes geregistreerd als een kort 
behandelconsult.  
 
Als u een restitutiepolis heeft wordt de behandeling in het algemeen volledig vergoed ongeacht het aantal 
zittingen. Als u een naturapolis heeft krijgt u alleen een volledige vergoeding indien ik een contract heb met 
uw verzekering. Voor een actueel overzicht kunt u terecht op de website https://www.inaleeuw.nl/praktische-
informatie/ onder het kopje Vergoeding / uw zorgpolis.  
 
Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u een verplicht eigen risico heeft (€ 385, -). Soms is er vrijwillig 
een hoger eigen risico met de zorgverzekeraar afgesproken. Opdat u later niet voor verrassingen komt te 
staan, is het handig als u dit nakijkt in uw polis of navraagt bij uw zorgverzekering.  
Als u geen andere medische kosten heeft, verbruikt u dit voor de psychotherapie. Wanneer er om wat voor 
reden dan ook alleen een intake plaatsvindt en geen behandeling, kunnen de kosten van de zorg relatief hoog 
uitvallen, omdat er dan veel administratieve handelingen verricht moeten worden.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelaar. Daarnaast heeft u inzage in uw afspraken via de ggz-portal.  
 
 

 


