Kosten Intake
Een intake bestaat bij GGZ Heuvelrug altijd uit een intakegesprek van 90 minuten en een adviesgesprek van
45 minuten. Tijdens de intakefase zult u direct contact hebben met de uitvoerend behandelaar en een
indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar. De indicerend regiebehandelaar ziet toe op
het juist in kaart brengen en diagnosticeren van de problematiek, de zorgbehoefte en de behandeldoelen.
De coördinerend behandelaar zorgt voor een goede afstemming en coördinatie van het zorgaanbod en is
centraal aanspreekpunt voor u. De indicerend en coördinerend behandelaar kan ook dezelfde persoon zijn.
Bij zowel het intake- als het adviesgesprek heeft u een
gesprek met een psycholoog. Tijdens het intakegesprek
zal de laatste 30 minuten een specialist (psychiater,
klinisch psycholoog of psychotherapeut) aanwezig zijn
als indicerend regiebehandelaar. Tussen het
intakegesprek en het adviesgesprek vindt er een
multidisciplinair overleg plaats, waarbij de uitvoerend
psycholoog samen met de specialist uw problematiek,
hulpvraag en behandelplan afstemt. Tijdens het
adviesgesprek wordt dit aan u teruggekoppeld door de
psycholoog, samen met de coördinerend
regiebehandelaar (psychiater, klinisch psycholoog,
psychotherapeut of GZ-psycholoog).
De kosten voor de intake zijn naast het type consult
(altijd diagnostiek) en setting (multidisciplinair)
afhankelijk van de disciplines van de betrokken
zorgverleners en de duur van het consult.

Voorbeeld kosten intake GGZ Heuvelrug
Setting: multidisciplinair
Uitvoerend behandelaar: WO-psycholoog
Indicerend regiebehandelaar: Klinisch psycholoog
Coördinerend regiebehandelaar: Gz psycholoog
Intakegesprek (diagnostiek consult)
Discipline
Duur
Kosten
WO-psycholoog
90 minuten
€ 366,46
Klinisch psycholoog 30 minuten
€ 227,01
Totale kosten intakegesprek

€ 593,47

Adviesgesprek (diagnostiek consult)
Discipline
Duur
Kosten
WO-psycholoog
45 minuten
€ 230,07
GZ-psycholoog
45 minuten
€ 251,66
Totale kosten adviesgesprek

€ 481,73

Totale kosten Intake

Bij de bevestiging van intake wordt vermeld welke
disciplines betrokken worden bij de intake, zodat u
voorafgaand aan de intake weet wat de kosten voor
intake zullen bedragen. Een volledig overzicht van deze
tarieven vindt u hier.
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Totale kosten intakegesprek
Totale kosten adviesgesprek
Totale kosten intake

Kosten
€ 593,47
€ 481,73
€ 1075,20

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

