Kosten individuele behandeling
Wanneer uw behandeling begint is het niet altijd
meteen duidelijk hoelang deze gaat duren. Daarom is
vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in
totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel
een sessie van de behandeling kost. Net als bij de intake
is de setting waarin uw behandeling plaatsvindt, het
type beroep van de betrokken behandelaren en de duur
van de consulten bepalend voor het tarief van uw
sessie. Binnen GGZ Heuvelrug hanteren wij hierbij de
maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid,
zie hier. Voordat u start met de behandeling wordt aan
u kenbaar gemaakt in welke setting uw behandeling
plaatsvindt (mono of multi) en welke behandelaren
betrokken zullen zijn bij uw behandeling (uitvoerend
behandelaar en indicerend en/of coördinerend
regiebehandelaar).
Keuze setting:
Setting monodisciplinair: Wanneer u 1 uitvoerend
behandelaar heeft en 1 indicerend/ coördinerend
regiebehandelaar vindt uw behandeling plaats in de
setting monodisciplinair.
Setting multi disciplinair: Wanneer u voor een bepaald
behandeldoel een extra behandelaar met een aparte
discipline behoeft (bijvoorbeeld wanneer u medicatie
nodig heeft, of wanneer u ook systeemgesprekken
krijgt) vindt uw behandeling plaats in de setting multi
disciplinair. Alle consulten zullen vervolgens in deze
setting geregistreerd en gedeclareerd worden.
Evaluatie:
Uw behandeling zal regelmatig (elke 10-15 gesprekken)
met u geëvalueerd worden. Tijdens dit evaluatiegesprek
zal de uitvoerend behandelaar en de indicerend en/of
coördinerend behandelaar aanwezig zijn. Naast een
inhoudelijke evaluatie, wordt tijdens dit gesprek met u
besproken of de gekozen setting nog steeds passend is.
Zo nodig wordt uw behandeling vanaf dat moment in
een andere setting geregistreerd en gedeclareerd. Ook
kan tijdens het evaluatiegesprek gezamenlijk besloten
worden om de behandeling te beëindigen, omdat de
behandeldoelen bereikt zijn.
Voor een indicatie van de kosten per maand, zie hier.

Kosten individuele behandeling GGZ Heuvelrug
Voorbeeld 1:
Setting: monodisciplinair
Uitvoerend behandelaar: WO-psycholoog
Indicerend/coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog
Sessie (behandel consult)
Discipline
Duur
WO-psycholoog
45 minuten

Kosten
€ 147,58

Evaluatiegesprek (behandel consult)
Discipline
Duur
Kosten
WO-psycholoog
45 minuten
€ 147,58
Klinisch psycholoog 45 minuten
€ 212,59
Totale kosten evaluatiegesprek

€ 360,17

NB Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis
worden deze kosten voor het grootste deel of
volledig vergoed (zie hier voor meer uitleg)
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Voorbeeld 2:
Setting: multidisciplinair
Uitvoerend behandelaar 1: WO-psycholoog
Uitvoerend behandelaar 2: Psychiater
Indicerend/coördinerend regiebehandelaar:
Klinisch psycholoog
Sessie (behandel consult) bij behandelaar 1
Discipline
Duur
Kosten
WO-psycholoog
45 minuten
€ 179,30
Sessie (behandel consult) bij behandelaar 2
Discipline
Duur
Kosten
Psychiater
45 minuten
€ 304,99
Evaluatiegesprek (behandel consult)
Discipline
Duur
Kosten
WO-psycholoog
45 minuten
€ 179,30
Klinisch psycholoog 45 minuten
€ 246,97
Totale kosten evaluatiegesprek

€ 426,27

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