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Tarievenlijst 2023
Vergoede zorg

Volwassenen:
Alle directe tijd (inclusief telefoon- en mailcontact) wordt hierbij in rekening gebracht bij de
zorgverzekeraar.

Voor het deelnemen in groepen is het tarief per bijeenkomst afhankelijk van de soort
behandelaar, het aantal behandelaren en het aantal deelnemers per bijeenkomst. Dit kan dus
variëren.
Let op!! voor verzekeraars waar wij geen contact mee hebben wordt een factuur naar u
gestuurd (zie kopje “niet gecontracteerd”). Deze factuur kunt u alsnog indienen bij uw
verzekeraar waarna u een deel vergoed krijgt.

Voor opvolgende jaar gelden nieuwe tarievenlijsten. Deze dient u te zijner tijd op onze
website te raadplegen: www.lambertushof.nl/financiën.

Bij onverhoopte afwijkingen op bijvoorbeeld de website, geldt de tarievenlijst

Kinderen
Verwijzingen met indicatie worden volledig vergoed door de gemeente, voor de vooraf
bepaalde inspanningstijd. Hier geldt geen eigen risico voor.

Prijzen particulier/zelf betalen

Met onderstaande kosten kun je te maken krijgen:
Soort omschrijving Bedrag
Eigen Risico Bij elke verrichting die onder verzekerde zorg valt

(wettelijk)
Minimaal
€ 385,00

Ongebruikt consult Bij niet op komen dagen/geheel niet afmelden € 124,16
Te laat afgemeld Bij afmelding na 24 uur van te voren 1/2e consult € 62,08
Rapportage derden Bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen of verzekeringsartsen € 36,29

Eigen bijdrage Stilstaan
om vooruit te gaan

Voor het programma stilstaan om vooruit te gaan worden
overnachtingen en eten geacht om via het klooster af te
rekenen. Dit bedrag staat los van het zorgtraject met het
wettelijk eigen risico. Dit bedrag wordt een maal per half
jaar geïndiceerd.

€ 723,00
(prijspeil 1 jan

2023,
€ 753,90

prijspeil 1 jul
2023)

Voor bijna alle verwijzingen wordt de ggz zorg vergoed, behalve voor:
-  aanpassingsstoornissen (verwerking/rouw)
- slaapstoornissen bij slaaptraining (zonder andere diagnose)
-  relatietherapie
-  lage zelfwaardering bij Comet (zonder andere diagnose)
-  werkgerelateerde problemen (via werkgever)
-  Aanvraag IQ onderzoek van instellingen voor indicatiestelling

Bij bovenstaande leveren wij particuliere trajecten vanuit onze zusterorganisatie Naar de
Bron, die ook voor facturering zorgt. Zie prijslijst van Naar de Bron.



Niet gecontracteerd:

Onderstaande standaard NZA prijzen zijn van toepassing voor verzekeraars waar wij geen
contract mee hebben. Let op!! bij wel gecontracteerde verzekeraars gelden andere tarieven.
Groepen: voor het deelnemen in groepen is het tarief per bijeenkomst afhankelijk van de
soort behandelaar, het aantal behandelaren en het aantal deelnemers per bijeenkomst. Dit
kan dus variëren en is na de sessie definitief. Dit kan nooit op voorhand met zekerheid
worden ingeschat.

Monodisciplinair inclusief indirecte verrichtingen

Soort behandelaar Intake/
Diagnostieksessies

Behandelsessies Groep sessies
+ tarief van eventueel
medebehandelaar

Delen door aantal
deelnemers

Klinisch psycholoog 60 min €309,62
90 min         €459,51
120 min €645,19

60 min €258,43
90 min         €386,46

120 min €588,40

Psychotherapeut 60 min €272,24
90 min         €405,47
120 min €573,88

60 min €229,84
90 min         €344,69

120 min €507,68

GZ-psycholoog 60 min €242,79
90 min         €360,49
120 min €508,08

60 min €204,19
90 min         €305,49

120 min €489,92

Basispsycholoog/
vaktherapeut

60 min €214,67
90 min         €318,50
120 min        €448,11

60 min €178,44
90 min         €266,80

.

120 min €409,04

OV0007 OVP Intercollegiaal overleg kort sectie II € 23,58
OV0008 OVP Intercollegiaal overleg lang sectie II € 71,88

Multidisciplinair inclusief indirecte verrichtingen

Behandelaar Intake/
Diagnostieksessies

Behandelsessies Groep sessies
+ tarief van eventueel
medebehandelaar

Delen door aantal
deelnemers

Klinisch psycholoog 60 min €361,80
90 min         €535,28
120 min €739,46

60 min €281,51
90 min         €419,67

120 min €588,40

Psychotherapeut 60 min €310,36
90 min         €461,23
120 min €642,74

60 min €245,24
90 min         €366,96

120 min €507,68

GZ-psycholoog 60 min €287,91
90 min         €425,90
120 min €590,61

60 min €228,64
90 min         €340,89

120 min €489,92

Basispsycholoog/
vaktherapeut

60 min €262,38
90 min         €387,79
120 min        €536,75

60 min €202,05
90 min         €301,02
.

120 min €409,04
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Bij niet gecontracteerde verzekeraars (Menzis) ontvangt u zelf de factuur. Deze betaalt u
binnen de betaaltermijn rechtsreeks aan ons.

Deze factuur kunt u vervolgens bij uw ziektekostenverzekeraar declareren, afhankelijk van
uw pakket een vergoeding ontvangt.
U dient zelf bij uw zorgverzekering te informeren welk deel van de factuur voor vergoeding in
aanmerking komt.

Indien u dat wenst kunnen wij een inschatting maken van de kosten de totale behandeling na
de intake.

Tarieven zijn herleid uit: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/

Voor verdere informatie over tarieven en vergoedingen: zie onze website:
https://lambertushof.nl/financien/


