
Informatie over kosten, vergoeding en afhandeling vanaf 01-01-
2022 
       
Zoals ook op de website vermeld, worden de kosten voor therapie bij een 
restitutiepolis 100% vergoed en bij een naturapolis 60-80%. Wij raden u 
aan voor 2022 een restitutiepolis te nemen als u uw behandeling 
doorloopt of start in 2022 omdat de kosten dan 100% worden vergoed. 

Per 1 januari 2022 wordt in Nederland een nieuw bekostingsstelsel 
ingevoerd voor de GGZ. Het wordt genoemd het ‘Zorgprestatiemodel’. Alle 
tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de 
overheid vastgesteld. 

Het bestaande zorgtrajectmodel wordt afgeschaft per 31-12-2021. Op die 
datum worden alle lopende zorgtrajecten gesloten en gefactureerd. 

In het nieuwe Zorgprestatiemodel geldt een tarief per sessie. Praktijk 
Nescio zal per maand een verzamelfactuur opstellen. 

De kosten van behandeling conform het Zorgprestatiemodel (waaronder 
ook behandelinhoudelijk contact via e-mail of online behandelmodules): 

Duur    behandeling diagnostiek 

 

5-14 min.   € 27,44  € 34,96 

15 – 29 min  € 49,04  € 60,27 

30 – 44 min  € 83,72  € 100,06 

45 – 59 min.   € 118,95  € 139,90 

60 – 74 min.   € 141,28  € 160,60 

75 – 89 min.  € 173,90  € 195,67 

90 – 119 min.  € 212,46  € 239,94 

Vanaf 120. min. € 312,36  € 345,61 

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend?  

o Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ. 



 

Afhandeling 

o Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze 
ontvang je per post of per mail thuis. 

o Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij 
je zorgverzekeraar. 

o Het bedrag op de factuur maak je over naar Praktijk Nescio. Het 
rekeningnummer staat vermeld op de factuur. 

o De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de 
factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na 
declaratie hun vergoeding op je rekening. 

  

Zorgvraagtypering 

o Onderdeel van het Zorgprestatiemodel is de verplichte 
zorgvraagtypering. 

o Hierbij dient voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst te 
worden ingevuld over het functioneren van de cliënt. 

o De zorgverlener is verplicht de zorgvraagtypering te vermelden op 
de factuur. Dit is niet hetzelfde als uw diagnose, deze staat niet op 
de factuur. 

  


