Kosten Groepsbehandeling
Binnen GGZ Heuvelrug bieden wij naast individuele behandeling en psychologisch onderzoek ook
groepsbehandeling aan. In een groepsbehandeling werkt u samen met 2 behandelaren en mede
cliënten aan uw behandeldoelen. Onze ervaring is dat groepssessies goede resultaten opleveren. U
kunt veel leren van anderen en u staat er nooit alleen voor.
Met de komst van het zorgprestatiemodel is de financiering van groepsbehandeling veranderd.
Bepalend voor het tarief van een groepssessie is het beroep van de groepsbehandelaren, de duur van
de groepssessie en de groepsgrootte.
Door een aantal factoren is het niet mogelijk om van te voren precies aan te geven hoeveel een
groepsbehandeling gaat kosten, namelijk:
1. Op het moment dat een behandelaar afwezig is, wordt voor de afwezige behandelaar geen
groepsconsult in rekening gebracht. U betaalt dan dus minder voor een groepsconsult.
2. Op het moment dat er deelnemers afwezig zijn, wordt het tarief voor de aanwezige
deelnemers hoger. U betaalt dan dus meer voor een groepsconsult. Aangezien er minder
deelnemers aanwezig zijn, is er meer tijd en aandacht voor de aanwezige deelnemers.
3. Het is niet bij alle groepen van tevoren duidelijk hoeveel sessies er zullen plaatsvinden of
hoeveel sessies u zult deelnemen,
Voorbeeld kosten groepsbehandeling GGZ
waardoor het niet altijd mogelijk is om
Heuvelrug
vooraf een totaalbedrag van uw
Aantal deelnemers: 6
groepsbehandeling te noemen.
Wij zullen u voor aanvang van de groep zo
duidelijk en volledig mogelijk informeren over de
kosten van de groepsbehandeling. U ontvangt
hiervoor voor aanvang van de
groepsbehandeling een overzicht waarin staat:
- Het aantal deelnemers van de groep (bepaald
aan de hand van het aantal aanmeldingen en
toezeggingen voor deelname)
- Welke behandelaren/disciplines de
groepsbehandeling zullen geven
- Het tarief van een groepsbijeenkomst bij
aanwezigheid van alle deelnemers en
behandelaren.
- Indien van tevoren vast staat hoeveel sessies
de groepsbehandeling telt, of u zult
deelnemen, wordt tevens de verwachte
totale kosten genoemd.
Let op, deze bedragen zijn een inschatting van
de uiteindelijke kosten en kunnen door
bovengenoemde factoren hoger of lager
uitvallen. Een volledig overzicht van de tarieven
vindt u hier.

Duur groepsconsult: 90 minuten
Totaal aantal groepsbijeenkomsten: 8
Groepsbehandelaar 1: GZ psycholoog
Groepsbehandelaar 2: Psychotherapeut

Groepsbehandeling 6 deelnemers
Discipline
duur
kosten
GZ psycholoog
90 min
€ 45,42
Psychotherapeut
90 min
€ 50,25
Totale kosten 1 groepsconsult
Totale kosten groepsbehandeling

€ 95,67
€ 765,36

Gevolg voor kosten groepsconsult bij afmelding/
no show 1 deelnemer:
Aantal aanwezige deelnemers: 5
Duur groepsconsult: 90 minuten
Groepsbehandelaar 1: GZ psycholoog
Groepsbehandelaar 2: Psychotherapeut
Groepsconsult 5 deelnemers
Discipline
duur
GZ psycholoog
90 min
Psychotherapeut
90 min
Totale kosten 1 groepsconsult

kosten
€ 54,48
€ 60,30
€ 114,78

NB Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis
worden deze kosten voor het grootste deel of
volledig vergoed (zie hier voor meer uitleg)

