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GGZ
omschrijving
Pastoraal gesprek
Eigen bijdrage (bij niet gecontracteerde zorgverzekeraar)
Eigen bijdrage nazorggesprek ( bij niet gecontracteerde zorgverzekeraar)
Hardcopy dossier

eenheid
per keer
per dag
per dossier

prijs
€ 0,00
€ 30,00
€ 12,50
€ 0,00

eenheid
per sessie (60 minuten)
per sessie (90 minuten)
per sessie
15 minuten

prijs
€ 98,00
€ 196,00
€ 196,00
€ 25,00

Ambulante gesprekken onverzekerde zorg
omschrijving
Individuele therapie
Partner-relatietherapie
Gezinsgesprek
Telefonisch of mailconsult

Pastoraat – zie website Retraite – zie website Algemeen
omschrijving
Huurfiets (9:00 - 13:00 uur / 13:00 - 17:00 uur)
Huurfiets
Huurfiets
Extra handdoeken
Extra beddengoed

eenheid
per halve dag
per dag
per week
per set
per set

prijs
€ 2,50
€ 5,00
€ 30,00
€ 2,50
€ 4,50

No-show (consulten, niet minimaal 24 uur van te voren geannuleerd)
omschrijving
Pastoraal gesprek (ambulant)
Individuele therapie
Partner-relatietherapie
Gezinsgesprek

eenheid
per keer
per keer
per keer
per keer

prijs
€ 75,00
€ 98,00
€ 98,00
€ 98,00

Toelichting
•

Bij de Hezenberg kan ook onverzekerde zorg afgenomen worden, die buiten het basispakket van de zorgverzekeraar valt.
Hiervan zijn de kosten voor eigen rekening. Soms kan deze zorg nog vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering.
Informatie kan worden opgevraagd worden bij de verzekeraar of is beschikbaar in de polis.

•
•

Nota's van No-shows kunnen achteraf niet worden ingediend bij een verzekering.
Onze tarieven zijn conform de landelijk geldende NZa-tarieven. Informatie over deze tarieven vindt u via de link
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/
Kies voor bijlagen en dan voor
bijlage 1. Diagnose behandeling Combinaties dbcs.pdf
Door zorgafname in de GGZ wordt mogelijk het eigen risico aangesproken, deze kosten zijn voor uw eigen rekening.
Ook wanneer er alleen een intake plaatsvindt wordt deze in rekening gebracht en wordt mogelijk daarvoor uw eigen risico
aangesproken.

•
•

Annulering weekenden/ midweek e.d.
• Wanneer een reservering wordt geannuleerd, door de afnemer, binnen 5 werkdagen voor aanvang, zal deze volledig in
rekening van de afnemer worden gebracht.

