
 

 

 

Programma Psychische Zorg (DBC GGZ) 

Onze psychologen werken in het Programma Psychische Zorg samen met de huisartsen en praktijkondersteuners ggz 

van SGE. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit dit programma dan vallen de kosten NIET onder uw 

eigen risico en ontvangt u hiervoor geen nota. Raadpleeg voor meer informatie uw huisarts. 

 
Generalistische Basis GGZ (voor cliënten die niet zijn ingeschreven bij een SGE huisarts) 

 
Product Maximum tarief NZa 

Kort  € 487,26 

Middel  € 830,23 

Intensief  € 1.301,85 

Onvolledig behandeltraject* € 198,88 

* Een onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht wanneer u al na één afspraak stopt met de behandeling. 

De werkelijk gedeclareerde tarieven kunnen iets lager zijn in verband met onze contractafspraken met uw zorgverze- 

keraar. De kosten zullen door SGE rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden en uw zorgverzekeraar zal 

deze met uw eigen risico verrekenen. 

 
Behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding 

Bepaalde vormen van therapie, zoals intelligentietesten en relatietherapie, worden niet door de zorgverzekeraar 

vergoed en vallen ook buiten het Programma Psychische Zorg. Bij twijfel, vraag hier dan vooraf naar bij uw zorgverze- 

keraar. Voor deze behandelingen ontvangt u rechtstreeks van SGE een nota. 

Consult psychologie individueel € 105,25 

 
No Show 

Tot 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak kostenloos afmelden. Indien een afspraak 

niet of te laat wordt afgemeld, worden de volgende tarieven in rekening gebracht; 

Niet nagekomen afspraak psychologie € 50 

Niet nagekomen groepsafspraak € 25 

 
Deze kosten zijn ter compensatie van de door de psycholoog voor u gereserveerde tijd. 

Een no-show is in geen enkel geval declareerbaar bij uw zorgverzekeraar. 

 
• Voor vragen over uw polisvoorwaarden en de vergoedingen waar u recht op heeft, 

kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

• Vragen over de kosten van uw behandeling kunt u stellen aan uw behandelaar. 

• Voor vragen over de financiële afhandeling van uw nota’s kunt u contact opnemen 

met de financiële administratie van SGE op telefoonnummer: 040-7116060. 


