
8 
 

Psychodiagnostisch onderzoek (PO) ADHD 
 

Een PO ADHD vindt binnen GGZ Heuvelrug 
plaats binnen de multidisciplinaire setting. Het 
onderzoek bestaat minimaal uit een consult 
van 120 minuten bij een psycholoog, een 
consult van 45 minuten bij de psychiater en 
een adviesgesprek van 45 minuten met een 
psycholoog en een indicerend 
regiebehandelaar.  

Onderstaand geven wij u een voorbeeld van 
de te verwachten kosten bij een PO ADHD. 
Indien u speciaal voor dit onderzoek naar ons 
bent verwezen, zal er altijd eerst een intake 
plaatsvinden, waarin wij kijken of een PO 
inderdaad nodig is en hoe wij uw vraag het 
beste kunnen onderzoeken, zie kosten intake. 

Psychodiagnostisch onderzoek (PO) ASS 
 

Een PO ASS vindt binnen GGZ Heuvelrug plaats 
binnen de multidisciplinaire setting. Het 
onderzoek bestaat, net als een PO 
Persoonlijkheid, uit twee consulten van 120 
minuten bij een psycholoog en een 
adviesgesprek van 45 minuten met een 
psycholoog en een indicerend 
regiebehandelaar. Bij het eerste consult zal de 
indicerend regiebehandelaar voor een deel 
aanwezig zijn.  

Onderstaand geven wij u een voorbeeld van 
de te verwachten kosten bij een PO ASS. 
Indien u speciaal voor dit onderzoek naar ons 
bent verwezen, zal er altijd eerst een intake 
plaatsvinden, waarin wij kijken of een PO 
inderdaad nodig is en hoe wij uw vraag het 
beste kunnen onderzoeken, zie kosten intake. 

Voorbeeld  

Kosten PO ADHD GGZ Heuvelrug  

Setting: multidisciplinair 
Uitvoerend behandelaar 1:  WO psycholoog  
Uitvoerend behandelaar 2:  Psychiater 
Indicerend regiebehandelaar: Klinisch psycholoog 
 
Onderzoek (diagnostiek consult)  bij 
uitvoerend behandelaar 1  
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 120 minuten € 536,75 
 
Onderzoek (diagnostiek consult)  bij 
uitvoerend behandelaar 2  
Discipline duur kosten 
Psychiater 45 minuten € 411,66 
 
Adviesgesprek (diagnostiek consult)  
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 45 minuten € 243,46 
Klinisch psycholoog 45 minuten € 337,48 

Totale kosten adviesgesprek € 580,94 
 
Totale kosten PO ADHD 
Onderzoek 1 € 536,75 
Onderzoek 2 € 411,66 
Adviesgesprek € 580,94 

Totale kosten PO ADHD €1.529,35 
 
NB Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis 
worden deze kosten voor het grootste deel of 
volledig vergoed (zie hier voor meer uitleg) 
 

Voorbeeld  

Kosten PO ASS GGZ Heuvelrug 

Setting: multidisciplinair 
Uitvoerend behandelaar 1:  WO psycholoog  
Indicerend regiebehandelaar: Klinisch psycholoog 
 
Onderzoek dag 1 (diagnostiek consult)   
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 120 minuten € 536,75 
Klinisch psycholoog 5 minuten € 83,11 

Totale kosten onderzoek dag 1 € 619,86 
 
Onderzoek dag 2 (diagnostiek consult)   
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 120 minuten € 536,75 
 
Adviesgesprek (diagnostiek consult)  
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 45 minuten € 243,46 
Klinisch psycholoog 45 minuten € 337,48 

Totale kosten adviesgesprek € 580,94 
 
Totale kosten PO ASS  
Onderzoek 1 € 619,86 
Onderzoek 2 € 536,75 
Adviesgesprek € 580,94 

Totale kosten PO ASS €1.737,01 
 
NB Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis 
worden deze kosten voor het grootste deel of 
volledig vergoed (zie hier voor meer uitleg) 
 

https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/02/Codes-en-tarieven-zpm-NZa-2023.pdf
https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/02/Codes-en-tarieven-zpm-NZa-2023.pdf
https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/06/Kosten-Intake_2023-1.pdf
https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/06/Kosten-Intake_2023-1.pdf
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Psychodiagnostisch onderzoek (PO) 
Persoonlijkheid en overig 
 

Een PO Persoonlijkheid vindt binnen GGZ 
Heuvelrug plaats binnen de multidisciplinaire 
setting. Het onderzoek bestaat, net als een PO 
ASS, doorgaans uit twee consulten van 120 
minuten bij een psycholoog en een 
adviesgesprek van 45 minuten met een 
psycholoog en een indicerend 
regiebehandelaar. Bij het eerste consult zal de 
indicerend regiebehandelaar voor een deel 
aanwezig zijn. Afhankelijk van de 
onderzoeksvragen kan het zijn dat één 
onderzoeksmoment volstaat, maar tevens dat 
er een extra onderzoeksmoment nodig is. U 
zult hierover tijdig worden geïnformeerd. 

Onderstaand geven wij u een voorbeeld van 
de te verwachten kosten bij een PO 
Persoonlijkheid. Indien u speciaal voor dit 
onderzoek naar ons bent verwezen, zal er 
altijd eerst een intake plaatsvinden, waarin wij 
kijken of een PO inderdaad nodig is en hoe wij 
uw vraag het beste kunnen onderzoeken, zie 
kosten intake. 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld  

Kosten PO Persoonlijkheid GGZ Heuvelrug  

Setting: multidisciplinair 
Uitvoerend behandelaar 1:  WO psycholoog  
Indicerend regiebehandelaar: Klinisch psycholoog 
 
Onderzoek dag 1 (diagnostiek consult)   
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 120 minuten € 536,75 
Klinisch psycholoog 5 minuten € 83,11 

Totale kosten onderzoek dag 1 € 585,23 
 
Onderzoek dag 2 (diagnostiek consult)   
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 120 minuten € 536,75 
 
Adviesgesprek (diagnostiek consult)  
Discipline duur kosten 
WO psycholoog 45 minuten € 243,46 
Klinisch psycholoog 45 minuten € 337,48 

Totale kosten adviesgesprek € 580,94 
 
Totale kosten PO Persoonlijkheid  
Onderzoek 1 € 619,86 
Onderzoek 2 € 536,75 
Adviesgesprek € 580,94 

Totale kosten PO Persoonlijkheid  €1.737,01 
 
NB Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis 
worden deze kosten voor het grootste deel of 
volledig vergoed (zie hier voor meer uitleg) 
 

https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/02/Codes-en-tarieven-zpm-NZa-2023.pdf
https://www.ggzheuvelrug.nl/site/wp-content/uploads/2022/06/Kosten-Intake_2023-1.pdf

