Kosten ongecontracteerde zorg 2019 bij Boelens Psychologie
Als je klachten vallen onder de verzekerde zorg maar je bent verzekerd bij een
zorgverzekeraar waar wij geen contract mee afgesloten hebben in 2019 (bijvoorbeeld bij
VGZ, Zilveren Kruis, de Amersfoortse, Menzis, etc., etc.), heb je vanuit de basisverzekering
toch recht op vergoeding van een groot gedeelte van de kosten.
De hoogte van de vergoeding van de behandeling is afhankelijk van je polis; bij een
restitutiepolis krijg je in de meeste gevallen meer vergoed (soms tot 100%) dan bij een
naturapolis of een combinatiepolis.
Per polis kunnen er grote verschillen zijn in de hoogte van de vergoeding, wij adviseren je
om dit vooraf goed na te kijken in je polis én om contact met je zorgverzekeraar hierover op
te nemen, zo kom je achteraf niet voor onaangename financiële verrassingen te staan.
Op basis van (de ernst van) je klachten, bepaalt de therapeut tijdens de intake in welk
'patiëntprofiel' je past. Op basis hiervan maak je gebruik van een door de overheid
vastgesteld zorgvraagzwaarte product: Kort, Middel of Intensief.
De tarieven voor de behandeltrajecten in 2019 bij Boelens Psychologie
Kort
Middel
Intensief
Onvolledig behandeltraject

Ca. 4 tot 5 gesprekken
Ca. 6 tot 8 gesprekken
Ca. 9 tot 11 gesprekken
Ca. 1 of 2 gesprekken

€ 507,62
€ 864,92
€ 1356,25
€ 207,19

N.B. het genoemde aantal gesprekken is alleen een indicatie. Het is aan de therapeut hoe hij een behandeling
inricht. Hij kan je daarover informeren.

Vanuit het zorgsysteem kunnen de kosten voor het zorgtraject pas aan het einde van je
gehele behandeling gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.
Aan het einde van de behandeling krijgt je van ons de totaalfactuur op basis van het
behandeltraject. Deze factuur betaal jij zelf aan ons. Daarna kun je de factuur bij je
zorgverzekering indienen.
Om het bedrag aan het einde van de behandeling niet te veel op te laten lopen, krijg je na
ieder gesprek al een voorschotfactuur van € 90,00 die je zelf aan Boelens Psychologie
betaalt. Aan het einde worden deze voorschotfacturen van de totaalfactuur afgehouden.

Je bent en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling aan Boelens
Psychologie, dat staat los van de uitbetaling door je zorgverzekeraar.

