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Inleiding
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland
Wie in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Deze
basisverzekering vergoedt zorg zoals de huisarts, medicatie of opname in een ziekenhuis.
Ook geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Veel zorgpolissen
vergoeden de behandeling volledig als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
Is dit niet het geval, dan moet u in veel gevallen een gedeelte van de kosten zelf betalen. We
noemen dit de eigen bijdrage.
Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als een eigen risico.
Volwassen verzekerden in Nederland hebben jaarlijks te maken met een wettelijk verplicht eigen
risico voor hun zorgverzekering. Het eigen risico is van toepassing op alle zorgkosten, met
uitzondering van huisartsenzorg. De hoogte van het verplichte eigen risico voor 2021 is vastgesteld
op € 385,-.
Voor kinderen en jongeren die aanspraak willen maken op geestelijke gezondheidszorg kan
jeugdhulp aangevraagd worden. Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en bekostiging daarvan.
Wij vinden het belangrijk dat u zelf uw psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog of andere
zorgverlener kunt kiezen. Daarom hebben wij deze behandeltarieven en vergoedingenwijzer voor u
opgesteld. Met de wijzer geven wij u een leidraad, waarmee u zelf een weloverwogen keuze kunt
maken.
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Volwassenen GGZ-behandeling (vanaf 18 jaar)
Verwijzing
In behandeling met of zonder verwijzing?
Het is niet verplicht om een verwijsbrief te hebben om bij neuroCare in behandeling te komen.
Als u geen verwijzing heeft, komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding van uw
zorgverzekeraar. U betaalt de behandeling dan volledig zelf. U kunt bij neuroCare een offerte
aanvragen om een indicatie van de behandelkosten te krijgen.
Heeft u wel een verwijzing dan wordt in veel gevallen (een gedeelte van) de behandeling vergoed.

Wie mag er verwijzen?
De professionals die mogen verwijzen naar de GGZ zijn: huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist,
SEH-arts, specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Ook een
psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog mogen binnen de
GGZ verwijzen.

Waar moet de verwijzing aan voldoen?
In de ggz wordt onderscheid gemaakt tussen een verwijzing voor Basis GGZ (BGGZ) of
Specialistische GGZ (SGGZ). Uw verwijzer schat in welke verwijzing van toepassing is bij uw klachten
en vermeldt BGGZ of SGGZ op de verwijzing. Daarnaast noteert uw verwijzer (het vermoeden tot)
een DSM benoemde psychische stoornis op de verwijzing met bijbehorende klachten.
Een BGGZ-verwijzing wordt afgegeven als er sprake is van lichte psychische problemen waarvoor
een aantal sessies gesprekstherapie volstaat. Er wordt een maximaal aantal sessies/minuten
vergoed.
Is er sprake van meer uitgebreide psychische problemen dan is een doorverwijzing voor SGGZ
nodig. Voor alle neuromodulatie (rTMS / neurofeedback) behandeltrajecten bij neuroCare is een
SGGZ verwijzing noodzakelijk.
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Meerdere zorgverleners
Bij meerdere zorgverleners tegelijkertijd onder behandeling zijn,
mag dat?
Het is belangrijk voor u om te weten dat uw zorgverzekeraar niet zonder meer toestaat dat u voor
dezelfde klachten of diagnose op twee of meer plaatsen tegelijkertijd in behandeling bent. Een
voorbeeld daarvan is als u tijdens de behandeling bij neuroCare ook een psychotherapeutische
behandeling volgt bij een andere praktijk of instelling.
Uitzondering hierop kan zijn als u onder behandeling bent van een psychiater waar u medicatie
krijgt voorgeschreven. In dit geval staat de zorgverzekeraar wel toe dat u bij zowel de psychiater als
neuroCare voor dezelfde klachten of diagnose onder behandeling bent.
Twijfelt u of uw zorgverzekeraar de behandeling (deels) vergoedt terwijl er meerdere trajecten naast
elkaar lopen? Vraag uw zorgverzekeraar dan voor de start van de behandeling wat voor u van
toepassing is.
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Zorgverzekering
Welke zorgverzekering heeft u nodig?
Behandelingen in de BGGZ en SGGZ worden (deels) vergoed door de basisverzekering als er een
DSM-diagnose (classificatie voor psychische klachten) is en een juiste, geldige verwijzing. U betaalt
voor deze zorg altijd het eigen risico aan de zorgverzekeraar dat eventueel nog voor u van
toepassing is, voor het jaar waarin u in behandeling komt.
Uit de basisverzekering wordt alleen zorg vergoed die wordt verleend door of onder toezicht van
BIG-geregistreerde zorgverleners. Daarnaast moet de zorgverlener in het bezit zijn van een
kwaliteitsstatuut. neuroCare voldoet aan beide eisen.
Er bestaan drie soorten basisverzekeringen:
naturaverzekeringen, restitutieverzekeringen en combinatieverzekeringen.

Naturaverzekering
Bij een naturaverzekering heeft u recht op zorg. De zorgverzekeraar bepaalt welke zorgverleners die
zorg mogen leveren. Zij sluiten contracten met elkaar af. De rekening gaat rechtstreeks naar de
zorgverzekeraar. U kunt voor een niet-gecontracteerde zorgverlener kiezen, maar dan vergoedt de
verzekeraar slechts een deel van de kosten (meestal 55% tot 80%, informeer bij uw
zorgverzekeraar).

Restitutieverzekering
Bij een restitutieverzekering heeft u recht op 100% vergoeding van de zorg. U mag zelf bepalen naar
welke zorgverlener u gaat. Als u een zorgverlener kiest die geen contract heeft afgesloten met uw
verzekeraar, kan het zijn dat u de zorg niet 100% vergoed krijgt, omdat de verzekeraar en de
zorgverlener verschillende tarieven hanteren. neuroCare hanteert de wettelijke (NZA) tarieven voor
haar behandelingen. Meestal schiet u de rekening zelf voor en krijgt u de kosten daarna terug van de
zorgverzekeraar. Restitutieverzekeringen zijn in de regel iets duurder, maar bieden meer vrijheid in
zorgkeuze.

Combinatieverzekering
Een combinatieverzekering is een mix van een naturaverzekering en een restitutieverzekering. Bij
een deel van de zorg mag u zelf uw zorgverlener kiezen, bij een ander deel wordt de zorg alleen
volledig vergoed als u naar een zorgverlener gaat waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft.
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BGGZ-behandeling
Wat is voor u van toepassing?
U kunt in onze vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo en
Nijmegen terecht voor een behandeltraject in de Basis GGZ (BGGZ). BGGZ-trajecten betreffen
kortdurende behandeltrajecten met bv. cognitieve gedragstherapie (CGT) of EMDR. Ook
kortdurende adviestrajecten vallen onder de BGGZ.
Als u een verwijzing heeft voor BGGZ, betekent dit dat er een maximumaantal te besteden minuten
is vastgesteld voor de gehele behandeling, dat voor vergoeding van de zorgverzekeraar in
aanmerking komt. Uw behandeling bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is contacttijd
tussen de therapeut en de cliënt. Bij indirecte tijd kunt u denken aan voorbereidingstijd,
verslaglegging of overleg.
neuroCare Groningen heeft in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
VGZ
DSW
Zorg en Zekerheid
Menzis
neuroCare Hengelo heeft in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
DSW
Menzis
CZ Groep
neuroCare Amsterdam, neuroCare Arnhem, neuroCare Den Haag, neuroCare Eindhoven en
neuroCare Nijmegen hebben in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
CZ Groep

7

Psychotherapie behandeling
Basis-GGZ behandeltrajecten die bestaan uit psychotherapie zijn behandeltrajecten die door de
zorgverzekeraars in Nederland worden vergoed. Voor deze behandeltrajecten zijn onderstaande
bepalingen van toepassing.
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft een contract afgesloten met uw
zorgverzekeraar?
In dat geval krijgt u 100% van uw BGGZ-behandeling vergoed (met uitzondering van uw eigen
risico).
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft geen contract afgesloten
met uw zorgverzekeraar?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U heeft een restitutiepolis afgesloten.
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de
behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. U betaalt
voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is. Dit bedrag wordt
aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door uw zorgverzekeraar.
2. U heeft een ander soort polis afgesloten (naturapolis / combinatiepolis).
Heeft u geen restitutiepolis afgesloten, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het
eventuele eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de
behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u
aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw
zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden, dat zal, afhankelijk van
uw polis, altijd minder dan 100% zijn. Zo bent u vooraf goed ingelicht over de hoogte van uw
eigen bijdrage en komt u aan het einde van uw behandeltraject niet voor verrassingen te
staan.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand
aan het traject een inschatting van de kosten voor u maken. Ook is het mogelijk om een maandelijks
voorschot te betalen op de eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote
eindafrekening ontvangt. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat van de
vestiging waar u in behandeling bent.
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SGGZ-behandeling
Wat is voor u van toepassing?
U kunt in onze vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo en
Nijmegen terecht voor een behandeltraject in de Specialistische GGZ (SGGZ). Behandelingen bij
(multi)complexe problematiek vallen onder SGGZ zorg. Neuromodulatie behandelingen zoals rTMS
en neurofeedback vallen hier ook onder.
Een verwijzing voor Specialistische GGZ is voor deze behandeling verplicht als u deze (gedeeltelijk)
wilt laten vergoeden door uw zorgverzekeraar.
Uw behandeling bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is contacttijd tussen de
therapeut en de cliënt. Bij indirecte tijd kunt u denken aan voorbereidingstijd, verslaglegging of
overleg. In de eerste fase van uw behandeling zal ook een afspraak worden gepland met de
regiebehandelaar. Deze afspraak dient ertoe het behandelproces te bewaken.
Om het voor neuroCare mogelijk te maken nota’s direct te kunnen declareren bij de
zorgverzekeraar, kan het soms voorkomen (afhankelijk van u zorgverzekeraar) dat wij u vragen een
‘akte van Cessie’ in te vullen en te ondertekenen.
neuroCare Groningen heeft in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
VGZ
DSW
Zorg en Zekerheid
Menzis
neuroCare Hengelo heeft in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
DSW
Menzis
CZ Groep
neuroCare Amsterdam, neuroCare Arnhem, neuroCare Den Haag, neuroCare Eindhoven en
neuroCare Nijmegen hebben in 2021 contracten afgesloten met:
Zilveren Kruis
CZ Groep
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Psychotherapie behandeling (CGT, EMDR)
Psychotherapeutische behandelingen zoals CGT en EMDR zijn behandelingen die door de
zorgverzekeraars in Nederland worden vergoed. Voor deze behandeltrajecten zijn onderstaande
bepalingen van toepassing.
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft een contract afgesloten met uw
zorgverzekeraar?
In dat geval wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico).
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft geen contract afgesloten met uw
zorgverzekeraar?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U heeft een restitutiepolis afgesloten.
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de
behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. U betaalt
voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is.
Dit bedrag wordt aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door uw
zorgverzekeraar.
2. U heeft een ander soort polis afgesloten (naturapolis / combinatiepolis).
Heeft u geen restitutiepolis afgesloten, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het
eventuele eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de
behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u
aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons.
Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden,
dat zal, afhankelijk van uw polis, altijd minder dan 100% zijn. Zo bent u vooraf goed ingelicht
over de hoogte van uw eigen bijdrage en komt u aan het einde van uw behandeltraject niet
voor verrassingen te staan.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken. Ook is het mogelijk om een maandelijks
voorschot te betalen op de eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote
eindafrekening ontvangt. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat van de
vestiging waar u in behandeling bent.
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rTMS en psychotherapie behandeling bij depressie
rTMS in combinatie met psychotherapie bij therapieresistente depressie is een behandeling die door
de zorgverzekeraars in Nederland wordt vergoed. Voor dit behandeltraject zijn onderstaande
bepalingen van toepassing.
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft een contract afgesloten met uw
zorgverzekeraar?
In dat geval wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico).
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft geen contract afgesloten met uw
zorgverzekeraar?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U heeft een restitutiepolis afgesloten.
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de
behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. U betaalt
voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is. Dit bedrag wordt
aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door uw zorgverzekeraar.
2. U heeft een ander soort polis afgesloten (naturapolis / combinatiepolis).
Heeft u geen restitutiepolis afgesloten, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het
eventuele eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de
behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u
aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw
zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden, dat zal, afhankelijk van
uw polis, altijd minder dan 100% zijn. Zo bent u vooraf goed ingelicht over de hoogte van uw
eigen bijdrage en komt u aan het einde van uw behandeltraject niet voor verrassingen te
staan.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken. Ook is het mogelijk om een maandelijks
voorschot te betalen op de eigen bijdrage zodat u aan het einde van het traject geen grote
eindafrekening ontvangt. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij het secretariaat van de
vestiging waar u in behandeling bent.
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rTMS behandeling bij OCS (dwang)
rTMS bij OCS (dwang) is een behandeling die nog niet door de zorgverzekeraars in Nederland wordt
vergoed. Voor dit behandeltraject zijn onderstaande bepalingen van toepassing.
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen. Ongeacht of de vestiging waar u in behandeling bent een
contract heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent is onderstaande van
toepassing:
1. Een behandelsessie rTMS bij OCS (standaard 45 minuten) bestaat altijd uit een
psychotherapie-deel en een rTMS-deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden
zorg’ en wordt ingediend bij uw zorgverzekeraar (mits er een doorverwijzing voor SGGZ
aanwezig is). U betaalt voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van
toepassing is. Dit bedrag wordt aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door
uw zorgverzekeraar.
2. Het rTMS-deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. U heeft een
restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar afgesloten? Dan krijgt u hiervoor van ons maandelijks
een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit rTMS-deel, als
onderdeel van de gecombineerde behandeling, is € 50,- per sessie.
3. Het rTMS-deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. U heeft een andere
polis bij uw zorgverzekeraar afgesloten? Dan krijgt u hiervoor van ons maandelijks een
aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit rTMS-deel, als
onderdeel van de gecombineerde behandeling, is € 75,- per sessie.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij
het secretariaat van de vestiging waar u in behandeling bent.
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Neurofeedback behandeling bij ADHD (in combinatie met slaapproblemen)
Neurofeedback bij ADHD (in combinatie met slaapproblemen) is een behandeling die nog niet door
de zorgverzekeraars in Nederland wordt vergoed. Voor dit behandeltraject zijn onderstaande
bepalingen van toepassing.
U bent in behandeling bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven,
Groningen, Hengelo of Nijmegen. Ongeacht of de vestiging waar u in behandeling bent een
contract heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent is onderstaande van
toepassing:
1. Een behandelsessie neurofeedback bij ADHD en slaapproblemen (standaard 45 minuten)
bestaat altijd uit een psychotherapie-deel en een neurofeedback-deel.
Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en wordt ingediend bij uw
zorgverzekeraar (mits er een doorverwijzing voor SGGZ aanwezig is). U betaalt voor deze zorg
eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is. Dit bedrag wordt aan het einde
van het behandeltraject met u verrekend door uw zorgverzekeraar.
2. Het neurofeedback-deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. U heeft
een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar afgesloten? Dan krijgt u hiervoor van ons
maandelijks een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit
neurofeedback-deel, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, is
€ 50,- per sessie.
3. Het neurofeedback-deel betreft ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. U heeft
een andere polis bij uw zorgverzekeraar afgesloten? Dan krijgt u hiervoor van ons
maandelijks een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit
neurofeedback-deel, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, is
€ 75,- per sessie.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken. Heeft u hier behoefte aan, meldt het dan bij
het secretariaat van de vestiging waar u in behandeling bent.
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Diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek)
Diagnostiektrajecten bestaande uit een intakegesprek, neuropsychologisch onderzoek en een
adviesgesprek worden door de zorgverzekeraars in Nederland vergoed. Voor dit traject zijn
onderstaande bepalingen van toepassing.
U ondergaat een diagnostiektraject bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag of
Nijmegen en de vestiging heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar?
In dat geval wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico).
U ondergaat een diagnostiektraject bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag of
Nijmegen en de vestiging heeft geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U heeft een restitutiepolis afgesloten.
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de
behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. U betaalt
voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is. Dit bedrag wordt
aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door uw zorgverzekeraar.
2. U heeft een ander soort polis afgesloten (naturapolis / combinatiepolis).
Heeft u geen restitutiepolis afgesloten, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het
eventuele eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de
behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u
aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw
zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden, dat zal, afhankelijk van
uw polis, altijd minder dan 100% zijn. Zo bent u van tevoren goed ingelicht over de hoogte
van uw eigen bijdrage en komt u aan het einde van uw behandeltraject niet voor
verrassingen te staan.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken.
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Diagnostiek (overig)
Soms komt het voor dat een SGGZ-intaketraject niet tot een daadwerkelijke behandeling leidt. Het
intakegesprek, mogelijk aanvullend diagnostisch onderzoek en het adviesgesprek worden samen de
diagnostiekfase genoemd. Het kan voorkomen dat cliënt en behandelaar samen besluiten dat een
behandeltraject niet geïndiceerd of haalbaar is.
Als het traject stopt na deze diagnostiekfase, zonder dat er behandelingen zijn uitgevoerd, zijn
onderstaande bepalingen van toepassing.
U ondergaat een diagnostiektraject bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag,
Eindhoven, Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft een contract afgesloten met
uw zorgverzekeraar?
In dat geval wordt uw behandeling volledig vergoed (met uitzondering van uw eigen risico).
U ondergaat een diagnostiektraject bij de vestiging in Amsterdam, Arnhem, Den Haag,
Eindhoven, Groningen, Hengelo of Nijmegen en de vestiging heeft geen contract afgesloten
met uw zorgverzekeraar?
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U heeft een restitutiepolis afgesloten.
Indien u een zuivere restitutiepolis (100% vrije zorgkeuze) heeft afgesloten dan wordt de
behandeling 100% vergoed. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of dit het geval is. U betaalt
voor deze zorg eventueel het eigen risico dat nog voor u van toepassing is. Dit bedrag wordt
aan het einde van het behandeltraject met u verrekend door uw zorgverzekeraar.
2. U heeft een ander soort polis afgesloten (naturapolis / combinatiepolis).
Heeft u geen restitutiepolis afgesloten, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het
eventuele eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de
behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u
aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw
zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden, dat zal, afhankelijk van
uw polis, altijd minder dan 100% zijn. Zo bent u van tevoren goed ingelicht over de hoogte
van uw eigen bijdrage en komt u aan het einde van uw behandeltraject niet voor
verrassingen te staan.
Uiteindelijk bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
Als een eigen bijdrage aan het behandeltraject voor u van toepassing is, kunnen wij voorafgaand aan
het traject een inschatting van de kosten voor u maken.
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Jeugd GGZ-behandeling
Verwijzing en beschikking
U kunt in onze vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo en
Nijmegen terecht voor een behandeltraject in de jeugd GGZ.
De vergoeding van psychologische zorg voor uw kind (tot 18 jaar) valt onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente waarin uw kind woont. Indien u een rechtstreekse
verwijzing van uw huisarts heeft naar neuroCare, kan zorg, waaronder neurofeedback bij kinderen,
vergoed worden door uw gemeente. De gemeente geeft in dat geval een beschikking af.
neuroCare Nederland heeft in het kader van jeugd GGZ-contracten met vier regio’s in Nederland. Dit
houdt in dat behandeltrajecten voor cliënten jonger dan 18 jaar door de gecontracteerde
gemeenten vergoed worden.
Regio Centraal Gelderland (voor behandeling in neuroCare vestiging Arnhem en Nijmegen)
neuroCare heeft in het kader van jeugd GGZ een contract met de regio Centraal Gelderland. Onder
de regio Centraal Gelderland vallen de gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Regio Haaglanden (voor behandeling in neuroCare vestiging Den Haag)
neuroCare heeft in het kader van jeugd GGZ een contract met de regio Haaglanden. Onder de regio
Haaglanden vallen de gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Regio Twente (voor behandeling in neuroCare vestiging Hengelo)
neuroCare heeft in het kader van jeugdzorg een contract met twaalf Twentse gemeenten. Hieronder
vallen de gemeenten: Hengelo, Enschede, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Losser,
Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
Groninger Gemeenten (voor behandeling in neuroCare vestiging Groningen)
neuroCare heeft in het kader van jeugdzorg een contract met de Groninger Gemeenten. Hieronder
vallen de gemeenten: Midden-Groningen, Westerwolde, Westerkwartier, Grootegast, Leek, Marum,
Zuidhorn, Groningen, Het Hogeland, Bedum, Eemsmond, De Marne, Winsum, Eemsdelta,
Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Oldambt.
Ook als u geen verwijzing of beschikking heeft kan uw kind in behandeling komen. In dat geval is het
behandeltraject (intake, diagnostiek, adviesgesprek en behandeling) voor eigen rekening. Als u geen
doorverwijzing of beschikking voor uw kind heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de
behandelkosten. Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk een
aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten).
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Aanvraag beschikking bij een gecontracteerde gemeente
Met de verwijsbrief jeugd GGZ die u van de huisarts ontvangen heeft voor uw zoon of dochter, meldt
u zich aan bij neuroCare Nederland. Vervolgens doen wij een verzoek bij de betreffende gemeente
voor goedkeuring van het behandeltraject. De gemeente neemt het verzoek in behandeling en voert
daarbij o.a. een woonplaats check uit. Over het algemeen is er binnen enkele weken duidelijkheid
over de toewijzing van de beschikking.

Woonachtig in een andere regio
Bent u niet woonachtig in de regio Centraal Gelderland, Haaglanden of Twente dan dient u naast de
doorverwijzing ook een beschikking (goedkeuring) van uw gemeente te hebben voordat de
behandeling van start kan gaan. Deze beschikking wordt meestal afgegeven in de vorm van een
persoonsgebonden budget (PGB) of een eenmalig contract met de betreffende gemeente. Uw
gemeente kan u hierover inlichten (afdeling Jeugdzorg).
Indien wenselijk kunnen wij een behandelofferte opstellen die u kunt overleggen aan uw gemeente
voor het toekennen van deze beschikking. Indien u een beschikking van de gemeente heeft, staat
hierin vermeld voor welk bedrag uw gemeente zorg vergoedt voor uw kind en eventuele andere
voorwaarden/aandachtspunten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Daarom is het belangrijk
om de beschikking met ons door te nemen voorafgaand aan het behandeltraject.
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DISCLAIMER
De inhoud van deze behandeltarieven en vergoedingenwijzer is met zorg samengesteld. Het is ons
streven om actuele informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat
informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via
nederland@neurocaregroup.com
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de behandeltarieven en vergoedingenwijzer.
neuroCare Nederland behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen en is in geen geval
aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het
gebruik van de in deze behandeltarieven en vergoedingenwijzer beschikbare informatie.
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