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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. Op de website staat een format 
voor de verwijzing. Ook kan er verwezen worden via Zorgdomein, dit is een programma waar 
bijna alle huisartsen mee werken.  
 
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 
aan ons en de verzekeraar keert u, afhankelijk van de verzekering een X bedrag uit.   
 
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 2023 
en het verschil in polissen: https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-
content/uploads/2022/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-
Zorgprestatiemodel-2023-Contractvrije-Psycholoog.pdf  
 
Neem altijd even contact op met uw verzekering om uzelf goed te laten informeren. 
 
 
 



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 tijd e.d. 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 2023 
 

Code Prestatie Maximumtarief 

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

€ 152,50  

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

€ 173,40 

 
   
Voorbeeld:  
U heeft 7 sessies gehad bij Praktijk Slaaplekker en de behandeling wordt afgesloten. De 
eerste sessie betrof een uitvraag van het probleem en u heeft een intakevragenlijst ingevuld, 
dat valt onder diagnostiek (tarief 1 x 173,40). Vervolgens heeft u 6 behandelsessies gehad, 
dat valt onder behandeling (tarief 6 x 152,50). 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 50,-. 

 

Disclaimer 

Praktijk Slaaplekker is zorgvuldig in het geven van betrouwbare en actuele informatie. Wij 
kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is in 
verband met de vele veranderingen in de zorg en vergoedingen van zorg. Daarom kunnen er 
aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Praktijk Slaaplekker 
geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de 



aangeboden informatie. Aangeraden wordt om zelf contact op te nemen met uw 
zorgverzekeraar voor de meest actuele en persoonsgebonden informatie.  


