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Document behandeltarieven van Weering Psychotherapie 2022 

 

7a. Tarieven ongecontracteerde zorg 

  

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % 

van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de klinisch 

(neuro)psycholoog. 

 

7b. Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg) 

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het 

bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.  

 

7c. Voorwaarden en tarief no-show  

 

De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u/ de 

patiënt niet op een afspraak komt, u/de patiënt niet voor deze afspraak hoeft te betalen. 

 

Mijn betalingsvoorwaarden zijn:  
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Algemene betalingsvoorwaarden* 

 

 

 

Artikel 1 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-

psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de 

patiënt. 

 

Artikel 2 

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd 

worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar 

gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.  

 

Artikel 3 

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de 

patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. 

 

Artikel 4 

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, 

dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 

dagen te betalen.  

 

Artikel 6 

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 

verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd 

incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

 

Artikel 7 

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde 

bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 

tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25. 

 

Artikel 8 

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - 

verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft 

voldaan. 
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Prestatiecode Consulttype Duur vanaf Tarief

CO0018 Diagnostiek 5 € 46,99

CO0083 Behandeling 5 € 36,72

CO0148 Diagnostiek 15 € 81,02

CO0213 Behandeling 15 € 65,60

CO0278 Diagnostiek 30 € 135,37

CO0343 Behandeling 30 € 112,45

CO0408 Diagnostiek 45 € 189,47

CO0473 Behandeling 45 € 159,85

CO0538 Diagnostiek 60 € 216,23

CO0603 Behandeling 60 € 188,94

CO0668 Diagnostiek 75 € 263,10

CO0733 Behandeling 75 € 232,32

CO0798 Diagnostiek 90 € 322,80

CO0863 Behandeling 90 € 283,96

CO0928 Diagnostiek 120 € 463,40

CO0993 Behandeling 120 € 416,39

Groepsbehandeling Groepsgrootte Blok_duur Tarief

GC0003 2 30 € 56,08

GC0011 3 30 € 37,39

GC0019 4 30 € 28,04

GC0027 5 30 € 22,43

GC0035 6 30 € 18,69

GC0043 7 30 € 16,02

GC0051 8 30 € 14,02

GC0059 9 30 € 12,46

GC0067 10 30 € 11,22

NZa-tarieven klinisch (neuro)psycholoog

in kwaliteitsstatuut sectie II
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Prestatiecode Tarief

OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min € 22,18

OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min € 67,62

OV0012 Niet-basispakketzorg consult € 117,33

TC0009 Reistijd tot 25 minuten - ggz € 30,75

TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten - ggz € 79,30

Generieke tarieven in 

kwaliteitsstatuut sectie II
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