
 

Prestaties en bijbehorende tarieven GGZ  2022 

  

Het zorgprestatiemodel 
In 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ: Het zorgprestatiemodel. Met dit nieuwe 
model wordt beoogd om de zorg transparanter te maken. Een belangrijke verandering die hierbij 
komt kijken heeft betrekking op het eigen risico. Eerder was het zo dat wanneer de behandeling 
doorliep in een nieuw kalenderjaar (bijv. gestart in september 2021 en in 2023 vinden ook nog 
gesprekken plaats), dat u slechts het eigen risico hoefde te betalen over de startdatum van het 
traject. Hierdoor betaalde u niet opnieuw uw eigen risico bij het doorgaan met de behandeling na 
de jaarwisseling. Met de komst van het zorgprestatiemodel gaat dit veranderen. In het 
zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 ingaat is de behandeling opgebouwd uit losse 
onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse 
zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de 
berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee 
in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als het zo is dat uw behandeling doorloopt in 
het nieuwe jaar, dan wordt dus het eigen risico over beide jaren aangesproken. U krijgt hiervoor 
een rekening van de zorgverzekeraar. Voor vragen over hoeveel eigen risico nog open staat of 
afspraken over betaling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.  
 
Tarieven 
Aan het einde van iedere maand worden de gesprekken gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het 
tarief dat we declareren is afhankelijk van het soort consult dat heeft plaatsgevonden en de duur 
ervan. Ook verschillen de tarieven per zorgverzekeraar. Onderstaande tarieven zijn daarom 
slechts een indicatie. Als gesprekken langer duren, dan zal er een hoger tarief worden 
gedeclareerd.  
 
Intakegesprek 45 minuten: 113- 137 euro 
Behandelgesprek 45 minuten:  96-115 euro 
 
Gecontracteerde zorg  

Psychologenpraktijk De Lindeboom biedt voor 2022 voor alle zorgverzekeraars gecontracteerde 
zorg. onderstaande tabellen is een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars te zien.  
 
VGZ 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 
N.V. Univé Zorg 0101 
IZA Zorgverzekeraar NV 0699 
NV Zorgverzekeraar UMC 0736 
IZA-VNG 3334 
ZEKUR 3361 
VGZ Zorgverzekeraar N.V. 7095 

 
CZ 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 
OWM Centrale Zorgverzekeraars Groep 
Zorgverzekeraar UA 

9664 

Delta Lloyd NV                                                                           9664 
OHRA Zorgverzekeringen NV                                                           9664 
OHRA Ziektekostenverzekeringen NV 9664 

 

 

Menzis 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 



Menzis Zorgverzekeraar N.V. 3332 

Anderzorg N.V. 3333 

 

Zilveren Kruis 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. 3311 

Interpolis Zorgverzekeringen NV 3313 

FBTO Zorgverzekeringen N.V. 3351 

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 3358 

One underwriting Health B.V. (Zilveren 

Kruis) 

8971 

 

ASR 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

Ditzo Zorgverzekering 3336 

De Amersfoortse 9018 

 

Caresque 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

Aevitae (EUCARE) 3360 

 

DSW 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

inTwente Zorgverzekeraar 3344 

OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. 7029 

Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A. 7037 

 

ENO 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

Eno Zorgverzekeraar N.V. 3347 

 

ONVZ 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

ONVZ Ziektekostenverzekeraar 3343 

 

OWM 

Zorgverzekeraar/label UZOVI code 

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA 7085 

 

 

Ongecontracteerde zorg 

Indien u aanspraak wil maken op zorg die buiten de zorgverzekeringswet valt, zijn de kosten 95 

euro per consult. Een sessie is opgebouwd uit 45 minuten direct cliëntencontact en 15 minuten 

indirecte tijd. U ontvangt dan een factuur van Psychologenpraktijk De Lindeboom. De overheid 

heeft bepaald dat behandeling voor de volgende onderdelen geen aanspraak gemaakt kan worden 

op vergoedingen binnen de zorgverzekeringswet: 

• Relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de 

behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis) 

• Aanpassingsstoornissen 

• Andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-

codes) 



No-show 

Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt (minder dan 24 uur van tevoren), dan moet u het 
consult zelf betalen (€ 52). Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 

 Psychologenpraktijk De Lindeboom tracht u zo volledig mogelijk te informeren over de nieuwe 

ontwikkelingen. U kunt echter aan deze informatie geen rechten ontlenen.  

 


