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Voor 2021 heb ik met de volgende groepen verzekeraars contracten afgesloten:
ZILVEREN KRUIS, ONVZ en ENO (zie voor labels onderaan)
Met de andere verzekeraars heb ik besloten geen contract af te sluiten, ondanks het feit dat ik wel contracten
had kunnen afsluiten. Door (gedeeltelijk) geen contracten af te sluiten behoud ik mijn professionele
zelfstandigheid. Ik heb geen contracten gesloten met verzekeraars waarvan ik vind dat de eisen onwerkbaar
zijn en gevolgen hebben voor mijn dagelijkse praktijk.
Voor meer informatie kun je kijken op de volgende website: www.contractvrijepsycholoog.nl
Zorgverzekeraars zijn ondanks het ‘contract-vrij’ werken van de praktijk wettelijk verplicht om de kosten van
de psychologische hulpverlening van een BIG geregistreerde GZ psycholoog te vergoeden. Dit is geregeld in
artikel 13 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die de vrije keuze in de zorg regelt. De
beroepsregistratie en kwaliteit is bij contract-vrij werkenden dezelfde als bij gecontracteerde psychologen.
Hoe gaat het met de nota?
Als je verzekerd bent bij 1 van de verzekeraars waarmee ik een contract heb afgesloten, dan gaat de rekening
aan het eind van de behandeling rechtstreeks naar de verzekeraar.
Als je verzekerd bent bij 1 van de zorgverzekeraars, waar ik geen contract mee heb afgesloten, ontvang je de
nota aan het eind van de behandeling zelf en dien je deze nota zelf in bij je zorgverzekering. Er is dan sprake
van niet-gecontracteerde zorg. Elke verzekering en elke polis heeft zijn eigen regels wat betreft vergoeding
van niet-gecontracteerde zorg. Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat het vergoedingspercentage
voor ongecontracteerde zorg tenminste 75% van het marktconforme tarief moet zijn, maar niet iedere
verzekeraar is bereid dat te betalen. Bij een restitutieverzekering is de vergoeding over het algemeen hoger
dan bij een naturaverzekering. Vraag bij je verzekeraar na welk percentage dat is.
Als je navraag doet bij je verzekering, zorg er dan voor dat je een antwoord zwart-op-wit krijgt, bijvoorbeeld
via email. Helaas is de ervaring dat de medewerkers van de zorgverzekeraar aan de telefoon niet altijd
dezelfde of juiste informatie geven. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Consumentenbond.
Tarieven 2021 (NZA tarief)
Vergoedingen gaan sinds 2014 niet meer per consult, maar per behandelprestatie, op basis van zorgvraagzwaarte. De beslissing over de behandelprestatie wordt genomen na de intake.
prestatie

tarief 2021

180001 Kort
180002 Middel
180003 Intensief
180004 Chronisch
180005 Onvolledig behandeltraject
198300 OVP niet-basispakketzorg

€ 522,13
€ 885,01
€ 1434,96
€ 1380,49
€ 228,04
€ 114,41

* Zilveren kruis: de Friesland, FBTO, Interpolis en Pro Life
ONVZ: PNO & VVAA & Jaaah
ENO: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect.

