
Informatie kosten en bekostigingssysteem GGZ 

 

Escutar 

Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder 

aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling mits je 

een verwijsbrief hebt van de huisarts.  

Escutar heeft voor 2022 een contract afgesloten met verzekeringsmaatschappij DSW. 

Met andere verzekeraars werkt Escutar contract-vrij. Dit houdt in: 

- Als u verzekerd bent bij DSW worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij 

DSW.  

- Voor andere verzekeringen werkt Escutar contract-vrij. Dat houdt in dat u zelf 

de rekening moet indienen bij uw verzekeraar en daarna de betaling overmaakt 

naar Escutar. Afhankelijk van uw polis krijgt u een gedeelte van het bedrag 

vergoedt, 50%-75%, door uw verzekeraar (natura polis) of 100% (restitutie 

polis). Als u een gedeelte vergoedt krijgt dan moet u zelf het niet-vergoede 

bijleggen. Een restitutie polis vergoedt mogelijk 100% maar dit is per 

verzekeraar verschillend. Bel uw verzekering om deze informatie op te vragen, 

uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling.  

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn 

van een DSM-5 stoornis. De behandeling van de volgende klachten/problemen 

worden niet vanuit het basispakket vergoed: burn-out, relatieproblemen en 

aanpassingsstoornissen.  

 

Specialistische GGZ en Basis GGZ 

Behandeling kan plaatsvinden in de Specialistische GGZ (SGGZ) of Basis GGZ 

(BGGZ). Dit hangt van de verwijzing en de hulpvraag af. De tarieven zijn gelijk, maar 

voor de BGGZ geldt dat het aantal sessies beperkt is. 

 

 

 

Niet verzekerde zorg of zelf betalen 



Wanneer er sprake is van een diagnose die niet onder de verzekerde zorg valt of je 

kiest ervoor de behandeling geheel zelf te betalen is het tarief voor 2022 gelijk aan de 

tarieven van de verzekerde zorg (en vrijgesteld van BTW). Een verwijsbrief van de 

huisarts is dan niet nodig. Er wordt dan geen DSM-diagnose vastgesteld. Deze kosten 

kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar. 

 

Het zorgprestatiemodel (ZPM) 

Het nieuwe facturatiemodel binnen de ggz heet het zorgprestatiemodel. Dit model zal 

factoren zoals het beroep van uw behandelaar, de duur van elk consult en de plek waar 

de zorg plaatsvindt meewegen in het bepalen van het bedrag voor de geleverde zorg, 

ook wel prestaties genoemd. 

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? 

Bij Escutar zijn er 3 verschillende zorgprestaties mogelijk: 

 consult diagnostiek: intake en adviesgesprek  

 consult behandeling 

 intercollegiaal overleg 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de 

duur van het consult. Escutar valt onder kwaliteitsstatuut sectie II (setting).  

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak 

lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld 

door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en niet door de behandelaren zelf. Het tarief 

dat de verzekeraar vergoedt, komt niet altijd overeen met het tarief dat is vastgesteld 

door de NZa. Zij hanteren regelmatig een eigen ‘marktconform’ tarief. Kijk daarom goed 

naar welk tarief/percentage vergoeding uw zorgverzekeraar hanteert.  

 

Zorgvraagtypering  

Een diagnose moet gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig 

heeft. De zorgvraagtypering is een indicatie voor de ernst van de klachten en 

problemen. 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor wordt de vragenlijst 

HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar ingevuld aan de hand 

van uw klachten en problemen en vraagt van u niets extra’s. Dit geeft informatie over de 



verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld 

worden. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw 

de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling 

bijgesteld moet worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u. 

 

Overzicht tarieven 

Hieronder staan de meest voorkomende typen consulten en de bijbehorende tarieven, als 

ook de overige tarieven. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 minuten, een 

therapiesessie (behandeling) duurt 45 of 60 minuten, tenzij anders met je afgesproken. Het 

gaat hierbij om de directe tijd (duur van het gesprek), de indirecte tijd voor verslaglegging en 

dergelijke is in dit tarief verrekend. Escutar hanteert de vastgestelde (maximum) tarieven van 

de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Voor een volledig overzicht 

zie: zorgprestatiemodel.nza.nl 

Psychotherapeut 

Diagnostiek 60 minuten: € 187,62 

Behandeling 45 minuten: € 139,38 

Behandeling 60 minuten: € 166,13 

Behandeling 75 minuten: € 204,90 

Behandeling 90 minuten: € 250,18 

Behandeling 120 minuten: € 368,76 

Overig 

Intercollegiaal overleg kort: € 22,18 

Niet basispakketzorg consult: € 117,33 

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

