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Kosten behandeling 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende 
verzekering. Dit geldt zowel voor specialistische GGZ als basis GGZ. Voor alle behandelingen wordt het 
eigen risico aangesproken.  
Dat is in 2020 maximaal € 385. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type polis.  
Elk jaar kan de polis en/of verzekeraar worden aangepast. 
 
 
Voorzet heeft geen contracten met verzekeraars. Een naturapolis biedt beperkte keuzevrijheid voor 
verzekerden en vaak wordt niet het volledige declaratiebedrag vergoed, meestal tussen de 60% en 80%.  
 
 
Restitutiepolis 
 
Met een restitutiepolis (volledige keuzevrijheid) vergoedt de verzekeraar de behandelingen van Voorzet 
volledig. Soms zijn hier wel voorwaarden aan verbonden, het is altijd verstandig van te voren de 
voorwaarden af te stemmen met uw verzekeraar.  
Voorzet heeft een overzicht gemaakt van de zorgverzekeringsproducten die in 2020 in de markt worden 
aangeboden. Wilt u meer informatie, neem dan telefonisch contact op. 
 
Tarieven 
 
De tarieven van behandeling binnen GGZ worden volledig gereguleerd door de overheid. Onze 
behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg 
Autoriteit). De overheid heeft bepaald dat er wordt afgerekend per behandelperiode, niet per gesprek. 
Als een behandeling langer duurt dan één jaar, wordt aan het einde van het behandeljaar een factuur 
opgesteld over de afgelopen diagnose behandel combinatie (DBC).  
Is er meer tijd nodig om de behandeling af te ronden, dan wordt een nieuwe DBC geopend.  
De tarieven voor de meest voorkomende specialistische en basis GGZ zijn in 2020: 
 
 

Diagnostiek 

266 800 tot en met 1.999 minuten € 2.086,92 

267 1.200 tot en met 1.799 minuten € 3.128,14 

268 1.800 minuten en meer € 4.964,07 

 
 

Pervasieve stoornissen 

033 250 tot en met 799 minuten € 1.407,42 

172 800 tot en met 1.799 minuten € 2.736,57 

223 1.800 tot en met 2.999 minuten € 4.909,35 

038 3.000 tot en met 5.999 minuten € 8.693,57 

 

Basis GGZ 

180004 chronisch € 1.330,98 

 


