Tarieven PPT 2019

In het tarief zit ook de tijd verwerkt die wordt besteed aan
administratieve bezigheden, aanmeldprocedure (telef/mail), overleg met huisartsen/derden, verslaglegging, prakti
Inhoudelijk contact wordt apart gerekend.
Particulier
Enkel consult; vergoede zorg
Enkel consult; niet vergoede zorg
elk kwartier langer
Dubbel consult
Avondconsult
Telefonisch consult
E-mailconsult
(lezen van stukken, voorbereiding, vooraf te voldoen)
Relatiegesprek
Coaching
Naamswijzigingsconsult
Skype consult
Mindfulness training

€
€
€
€

€
€
€

100,- / 45min
100,- / 45min
35,200,- / 90 min
125,- / 45 min
70,- /30 min
45,-

€
€
€
€
€

200- /90 min ((2x € 100,- op ieders naam)
125,- / 45 min
100,- /30-45 min
125,- (45 min)
395, -/ 8 bijeenkomsten, e-begeleiding materiaal

Pakketten met de mindfulness training:
*Mindfulness pakket: avondtraining i.c.m.3 gesprekken € 1.100,*Mindfulness Plus: avondtraining i.c.m. 6 gesprekken € 1.450,*Mindfulness Extra: avondtraining i.c.m. 9 gesprekken aanvullende
€ 2025,- gesprekken
elk extra gesprek
€ 125,-/45 min.
De maximumtarieven voor de prestaties voor de Basis GGZ 2019 zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit
Kort (tot 5 sessies)
€ 507,62
Middel(8 sessies)
€ 864,92
Intensief (13 sessies)
€ 1.356,25
Onvolledig behandeltraject
€ 207,19

Betaling
Per gesprek wordt aan de praktijk voldaan (vooraf) per betaalverzoek of contant.
Dit is helder, transparant; hierdoor kunnen we ons richten op waar je voor komt
Het uitblijven van de betaling, verstoort onnodig en kan de behandeling/ de energie/ de vertrouwensrelatie onno
Betalingsherinneringen zijn derhalve onnodig. Of ontvang je per betaalverzoek
Online aanbod/ skype/ telefonisch/ intake te voldoen 48 uur voorafgaand aan de afspraak
No show/ niet gekomen afspraak voldoe je per direct via bank en tenminste voor de eerst volgende afspraak
Afzeggen is kosteloos tòt 24 uur voor het gesprek
Nota

De totaalnota ontvang je éénmalig na afronding van de behandeling (iz behandeling vergoeding GBGGZ zorg )
De nota is voor jou en kan je desgewenst indienen bij de zorgverzekeraar
Je levert zelf de gevraagde en correcte gegevens aan
De nota wordt eenmalig verstrekt via mail

