
Tarieven 2022 
 
Hierbij de tarieven voor de verzekerde zorg en ook de tarieven voor onverzekerde zorg en degenen die zelf 
willen betalen.  
De NZA heeft de onderstaande tarieven vastgesteld en het betreft altijd directe tijd (persoonlijk, telefonisch, e-
mail/chat en e-health).   
De zorgverzekeraar verrekent de consulten altijd eerst met het nog openstaande eigen risico, dit jaar verplicht 
€385,- en eventueel heeft u zelf het eigen risico vrijwillig verhoogd. De trajecten lopen altijd per kalenderjaar.  
 
 
NZA tarieven GZ-psycholoog 
 

Prestatiecode Consulttype Duur in minuten vanaf NZA Tarief 

CO0042 Diagnostiek 5 € 35,56 

CO0172 Diagnostiek 15 € 61,31 

CO0302 Diagnostiek 30 € 101,78 

CO0432 Diagnostiek 45 € 142,31 

CO0562 Diagnostiek 60 € 163,37 

CO0692 Diagnostiek 75 € 199,03 

CO0822 Diagnostiek 90 € 244,07 

CO0952 Diagnostiek 120 € 351,55 

CO0107 Behandeling 5 € 27,91 

CO0237 Behandeling 15 € 49,89 

CO0367 Behandeling 30 € 85,16 

CO0497 Behandeling 45 € 120,99 

CO0627 Behandeling 60 € 143,71 

CO0757 Behandeling 75 € 176,88 

CO0887 Behandeling 90 € 216,11 

CO1017 Behandeling 120 € 317,73 

OV0008 Intercollegiaal overleg 15 min.  (lang) € 67,62 

TC0009 Reistijd Max. 25 min. € 30,75 

 

 

Bij Consulttype diagnostiek  wordt bedoeld dat wordt uitgezocht wat voor problematiek er is en of het onder de 
zorgverzekeringswet valt. Dit zal met name bij de intake gebeuren (het eerste en soms ook het tweede consult).  

Bij Consulttype behandeling wordt bedoeld dat we aan de slag gaan met de afgesproken doelen. Dit kan 
persoonlijk als ook online, telefonisch of middels e-health.  

 

Omdat ik met de zorgverzekeraars een contract heb afgesloten, betalen zij een percentage van het NZA tarief. 
Iedere zorgverzekeraar rekent een eigen percentage. Daardoor zal het bedrag op uw afrekening 
waarschijnlijk lager zijn dan het NZA tarief.  
 
 
 
 
 
 



Tarieven onverzekerde zorg GZ-psycholoog/zelf betalen 
 

Onverzekerde zorg Consulttype Duur in minuten Tarief 

 Intake (diagnostiek en 
verslag) 

60 € 125,00 

 relatiegesprek 60 € 125,00 

 Behandeling 
individueel 

45 € 95,00 

 
 
Onder de onverzekerde zorg vallen klachten die niet vallen onder de zorgverzekeringwet. Zoals bijvoorbeeld 
burn-out, relatieproblemen, rouw, aanpassingsproblemen.  
 


