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• In 2022 heeft de praktijk contract met alle zorgverzekeraars behalve Caresq en diens labels.  
• In 2022 geldt de eigen risico van €385,00 per persoon per jaar. 
• Alle directe tijd voor de cliënt zoals sessies, telefoongesprekken en e-mails worden opgeteld en 

maandelijks gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar via Infomedics. De indirecte tijd die aan bv. 
administratie wordt besteed is al in de tarieven berekend.  

• Zorg die niet onder de verzekerde zorg valt, wordt maandelijks direct aan u gedeclareerd onder “OVP”. 

• Alleen een aantal psychische stoornissen zoals omschreven in de DSM 5 worden. 
• Als u klachten hebt, bv angsten of een depressieve stemming, kunt u van te voren alvast kijken op de 

websites van diverse zorgverzekeraars, er staan verschillende zelf-hulp programma's en apps die 
gedownload kunnen worden waarmee u zelf ook alvast mee aan de slag kan. 

• De vergoede zorg gaat in vanaf de datum van de verwijsbrief van de huisarts (de verwijsbrief van de 
gnatholoog wordt niet erkend als geldige verwijzing).  

• Indien u komt zonder verwijzing van de huisarts, zult u de sessies voorafgaande aan de verwijsdatum 
zelf moeten betalen.  

• Afzeggen kan gebeuren via de telefoon (bereikbaar alle werkdagen tussen 8:00 en 18:00), via e-mail (hier 
geldt de ontvangen tijd). Indien u niet tijdig afbelt binnen 24 uur of zonder tegenbericht niet komt op 
de afspraak, wordt deze aan u gedeclareerd. De zorgverzekeraars dekken deze kosten niet. 

• U bent verantwoordelijk voor een correcte betaling. 

• Er wordt van u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden zodat er goede zorg geleverd kan 
worden. U ontvangt uitgebreidere informatie na bevestiging van de intake. 
 

De NZa bepaalt elk jaar de landelijke maximumtarieven voor de GGZ. De zorg die de vrijgevestigde 
Psychologenpraktijk Tromp hanteert valt onder Kwaliteitsstatuut sectie II - Gezondheidszorgpsycholoog.   

Maximumtarieven NZa voor diagnostiek en behandeling.  
Een intakegesprek wordt doorgaans als een diagnostiekconsult gerekend. De overige consulten/sessies 
worden als een behandelingsconsult gerekend. Het tarief dat voor uw consulten geldt, hangt af van de 
contract met uw zorgverzekeraar en is een percentage van tarieven, tussen de 84%-95%. Hierbij geldt de 
daadwerkelijke tijd die aan u wordt besteed.  

 CO0042 5” € 35,56 

 CO0172 15” € 61,31 

 CO0302 30” € 101,78 

 CO0432 45” € 142,31 

 CO0562 60” € 163,37 

 CO0692 75” € 199,03 

 CO0822 90” € 244,07 

 CO0952 120” € 351,55 

 CO0107 5” € 27,91 

 CO0237 15” € 49,89 

 CO0367 30” € 85,16 

 CO0497 45” € 120,99 

 CO0627 60” € 143,71 

 CO0757 75” € 176,88 

 CO0887 90” € 216,11 

 CO1017 120” € 317,73 
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Deze zijn andere  maximumtarieven NZa voor diverse werkzaamheden.  

OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min >5 min € 22,18 

OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min >15 min € 67,62 

OV0012 Niet-basispakketzorg consult 45 min € 117,33 

TC0009 Reistijd tot 25 min GGZ <25 min € 30,75 

TC0010 Reistijd vanaf 25 min GGZ >25 min € 79,30 

OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (met 
schriftelijke toestemming van de patiënt) 

45 min € 91,78 

OV0006 Onderlinge dienstverlening (tussen collega’s)  Vrijgesteld van 
maximumtarieven 

 
 Tarieven voor cliënten van verzekeraars waar ik geen contract mee heb afgesloten, in dit geval 

Caresq met bijbehorende labels, en voor zorg dat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars, en voor 
consulten zonder verwijsbrief hanteer ik 92% (afgerond) van de maximum NZa tarieven, afgeleid van de 
OV0012 €117,330 (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).  

  
OV0012 5” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 12,00 

OV0012 15” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 36,00 

OV0012 30” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 72,00 

OV0012 45” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 108,00 

OV0012 60” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 144,00 

OV0012 75” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 180,00 

OV0012 90” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 216,00 

OV0012 120” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 288,00 

 
Tarieven voor te laat afgemelde consulten of consulten waar u niet voor komt opdagen. OVP staat 

voor Onvergoede zorg. 

 
 

Code: ? 45” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 54,00 

 60” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 72,00 

 90” OVP / Niet-basispakketzorg consult € 108,00 

 


