
Vergoeding vanuit de basisverzekering door je zorgverzekeraar in 2020 
 
Sinds 2014 zit de zorg, die ik als gezondheidszorgpsycholoog verleen, in de generalistische 
basis ggz. De kosten vallen daarmee onder de basisverzekering. Om in aanmerking te komen 
voor vergoeding heb je een verwijzing van je huisarts nodig. De huisarts of de praktijkondersteu-
ner (poh)-ggz stelt de zorgvraagzwaarte vast. Dit resulteert in een van de volgende vier  
– in het jargon – prestaties: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het bepaalt hoeveel consulten 
omgerekend naar het tarief in mijn praktijk, goeddeels vergoed zullen worden, respectievelijk 5, 
9, 15 en 14 consulten. Wel zal eerst het algemene eigen risico (ook in 2020: € 385,-) ingelopen 
dienen te worden. Er is daarnaast geen eigen risico per consult.  
Het is belangrijk te weten dat bepaalde problematiek niet (meer) vergoed wordt uit de basis-
verzekering, zoals een aanpassingsstoornis en relatie- en werkgerelateerde problematiek.  
Het is ook belangrijk te weten dat de consulten bij mij niet in aanmerking komen voor een 
vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. 
 
Verder ben ik een contractvrije gezondheidszorgpsycholoog. Ik heb dus geen contracten met 
zorgverzekeraars, maar voldoe verder wel aan alles. De vergoeding bedraagt daarmee tussen 
de 65 en 80% van het gemiddelde tarief. In de praktijk dekt dit ongeveer het tarief wat ik reken.  
De soort polis is wel van belang om vast te stellen of en hoeveel vergoeding je krijgt voor de 
behandeling door een zorgaanbieder die geen contract heeft. In het geval van een restitutiepolis 
geldt de vergoeding zoals hierboven aangegeven. Heb je een natura-, budget- of combinatie-
polis, dan ligt het vergoedingspercentage lager. Informeer je hierover bij je zorgverzekeraar.  
Tot slot dien je er rekening mee te houden dat je de factuur aan je zorgverzekeraar eerst na 
afloop van het therapietraject kunt indienen en dan dus ook pas van mij ontvangt. Je dient de 
kosten van de consulten (€ 90 per consult) in eerste instantie dus zelf te betalen en contant te 
voldoen (geen pinmogelijkheid).  
 
Voor mijn administratie en de facturering heb ik de volgende gegevens van je nodig: 

• Volledige naam 
• Postadres 
• Telefoonnummers 
• Geboortedatum 
• BurgerServiceNummer 
• Naam en woonplaats huisarts 
• Naam zorgverzekeraar (en UZOVI nummer van de zorgverzekeraar: staat op je zorgpas)  
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