
Praktijk Slaaplekker 
Tarieven Jeugd en Volwassenen 

 
 
 
 
 

Behandeltarieven Jeugd 
 
Zelfbetalend 
Tarief intake (60 min): 150,-  
Tarief vervolgconsult (55 min): 125,- 
Tarief vervolgconsult (25 min): 62,50 
 
Bij Praktijk Slaaplekker wordt altijd eerst een intake gepland. Voorafgaand aan de intake vult 
u een uitgebreide vragenlijst in en wordt er een slaaplogboek bijgehouden. Op basis van 
deze gegevens en de gegevens van de intake wordt de slaap geanalyseerd. U krijgt uitleg 
over de slaap, over het slaapprobleem en er wordt een slaapplan op maat geschreven. Deze 
krijgt u tot uw beschikking zodat deze thuis opgevolgd kan worden. Deze intake kan 
opgevolgd worden door vervolgconsulten. In deze vervolgconsulten staat het (opnieuw 
bijgehouden) slaaplogboek en de voortgang van de behandeling centraal. Waar nodig 
worden de adviezen bijgesteld en besproken.  
 
Vergoeding vanuit gemeenten 
Met onderstaande gemeenten is voor het verlenen van basisggz een contract afgesloten. Dat 
betekent dat deze zorg volledig wordt vergoed wanneer uw kind is verwezen vanuit de 
gemeente of (huis)arts en woonachtig is in de gemeente: 
 
Overeenkomsten gemeentes Zuid Oost-Brabant 
 

Aalst Geldrop Luchen Trimpert 
Aarle Rixtel Gemert Luijkgestel Valkenswaard  

(+ Dommelen) 
Acht Gerwen Mariahout Veldhoven 
Asten Gijzenrooi Meerhoven Vessem 
Bakel Gulbergen Mierlo Vlierden 
Beek en Donk Handel Middelbeers Waalre 
Best Hapert Millheeze Walik 
Bergeijk Helenaveen Neerkant Walsberg 
Bladel Helmond Nederwetten Weebosch 
Bokt Heusden (gem. Asten) Netersel Westelbeers 
Braakhuizen Heeze-Leende Nuenen Westerhoven 
’t Broek Hooge Mierde Oirschot Wintelre 
Brouwhuis Hoogeloon Ommel Zeilberg 
Casteren Hulsel Oostelbeers  
Cranendonck Hulst Riel  



Dalem Hout Riethoven  
Deurne Knegsel Reusel  
De Mortel Laarbeek Someren  
De Rips Lage Mierde Son en Breugel  
Duizel Lierop Spoordonk  
Eersel Lieshout Steensel  
Eindhoven Liessel Stiphout  
Elsendorp Loo Sint Jozefparochie  

 
 

Afzegging en annulering 

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de 
zorgverzekeraar worden ingediend. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden 
afgezegd zullen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is EUR 75,-. 

  



 
Behandeltarieven Volwassenen 

 
Volwassenen kunnen bij Praktijk Slaaplekker terecht met verwijzing van de (huis)arts. 
Praktijk Slaaplekker biedt Basis Generalistische Zorg (GBGGZ). Op de verwijzing dient dan 
ook te staan dat het een verwijzing naar de GBGGZ betreft.  
 
Zorgprestatiemodel 
Per januari 2022 wordt er in de ggz gewerkt met een nieuw financieringssysteem, het 
Zorgprestatiemodel (https://www.zorgprestatiemodel.nl). Dit heeft geen invloed op de 
kwaliteit van zorg, enkel op de route van de financiering. 
 
Basisverzekering 
Praktijk Slaaplekker werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars.  Dit betekent dat er 
geen omzetplafonds zijn en de wachttijd voor iedereen (ongeacht het soort polis of de tijd 
van het jaar) gelijk is. Daarnaast stelt het Praktijk Slaaplekker in staat om zorg te leveren die 
bij u past en om uw privacy beter te waarborgen omdat er minder gegevens gedeeld hoeven 
te worden met de zorgverzekeraar. Het betekent ook dat de kosten van de behandeling niet 
via ons bij de verzekeraar gedeclareerd worden. 
 
Kosten 
De mate waarin de behandeling vergoed wordt, hangt af van de verzekeringspolis die u heeft 
afgesloten. De zorg bij Praktijk Slaaplekker valt onder de restitutiezorg.  U krijgt elke maand 
de factuur, welke u zelf ter declaratie indient bij de zorgverzekeraar. U betaalt de factuur 
nadat u deze vergoeding heeft ontvangen.  
 
Bij psychologische zorg wordt altijd eerst het eigen risico aangesproken. Vervolgens 
vergoedt de verzekeraar, afhankelijk van het type polis en de zorgverzekeraar, 50-100% van 
de kosten. Heeft u een naturapolis? Dan wordt vaak een gedeelte vergoed, met uitzondering 
van het eigen risico. Heeft u een restitutiepolis? Dan krijgt u vaak alles vergoed met 
uitzondering van het eigen risico. Zie voor een volledig overzicht van de vergoedingen 2022 
en het verschil in polissen: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/ 
 
Indicatie tarieven 
In het verleden liep betaling en vergoeding per gehele behandeling en niet per sessie. Dit 
werd een Diagnose Behandel Combinatie genoemd (DBC). Sinds 2022 is dat veranderd en 
wordt er per sessie betaald. Het betreft een all-in tarief waarbij dus niet nog aanvullend 
rapportage e.d. tijd wordt gedeclareerd. De tarieven worden door de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Praktijk Slaaplekker hanteert 100% 
van de NZa vastgestelde tarieven voor GBGGZ. Zie de tabel voor deze tarieven.  
 
 
 
 
 
 
 



Tarieven NZa 
 

Code Prestatie Maximumtarief 

CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II 
Gezondheidszorgpsycholoog 
Behandeling 60 minuten 
(50 minuten directe tijd en 10 minuten administratie) 

€ 143,71  

CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II  
Gezondheidszorgpsycholoog 
Diagnostiek 60 minuten 
(50 minuten directe tijd en 10 minuten administratie 

€ 163,37 

 
   
Voorbeeld:  
U heeft een 7 sessies gehad bij Praktijk Slaaplekker en de behandeling wordt afgesloten. De 
eerste sessie betrof een uitvraag van het probleem en u heeft vragenlijsten ingevuld, dat valt 
onder diagnostiek (tarief 1 x 163,37). Vervolgens heeft u 6 behandelsessies gehad, dat valt 
onder behandeling (tarief 6 x 143,71). U ontvangt elke maand een factuur met de sessies die 
u die maand heeft gehad. Deze betaalt u aan Praktijk Slaaplekker en u dient vervolgens de 
factuur in bij uw zorgverzekering. De zorgverzekering betaald vervolgens een X-percentage 
van dit bedrag aan u uit. Houdt er rekening mee dat dit allereerst ten koste gaat van het 
eigen risico.   
 
 

Afzegging en annulering 

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de 
zorgverzekeraar worden ingediend. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden 
afgezegd zullen bij u in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is EUR 75,-. 

 
 


