Gezondheidscentrum
Bospad 2
7971 AZ Havelte
( 0521-521351

Tarievenlijst

per 01-09-2018

Instellingen
55
Psychologische zorg uurtarief
Remedial teaching
per uur

€ 90,00
€ 59,00

€ 90,00
€ 48,00

Intelligentieonderzoek
* Zonder gesprekken en nadere analyse:
* Met gesprekken en specifieke analyse:
* Reiskosten per uur

incl.21%BTW
21%
€ 108,90
€ 58,08
excl BTW
75,6
170,1

€ 360,00
€ 810,00
€ 70,00

incl.21% BTW
€ 435,60
€ 980,10

Persoonlijkheids onderzoek
* Kosten gemiddeld:
* Aanvulling van het intelligentieonderzoek

226,8 € 1.080,00 € 1.306,80
264,6 € 1.260,00 € 1.524,60

Dyslexieonderzoek
* Kosten onderzoek

226,8 € 1.080,00

€ 1.306,80

Rapportage
In overleg met de betreffende behandelaar kunt u afspreken of u een regulier rapport laat
schrijven. U kunt ook afzien van rapportage dan krijgt u mondeling toelichting op de bevindingen
tijdens het adviesgesprek aangereikt.
* Rapportage
€ 360,00

Didactisch onderzoek
Een didactisch onderzoek omvat de afname van een genormeerde toets, inclusief een
procesanalyse en foutenanalyse. Per vak moet een uur worden gerekend.
* Didactisch onderzoek per uur
€ 90,00
Overige consulten en behandelingen ( 45 minuten contacttijd/ 15 minuten voorbereiding/
administratie)
excl.BTW incl.21%BTW
* Coaching, therapie, behandeling p. uur
18,9
€ 90,00
€ 108,90
* Telefonisch consult 1
p. kwart.
€ 22,50
€ 27,23
* Observatie
p.uur
€ 90,00
€ 108,90
Remedial teaching
per uur
* Remedial teaching
* Gesprekstarief (intake, tussentijdse ,
evaluatie, begeleidingsgesprekken)
* Opstellen handelingsplan/evaluatieverslag

10,08
10,08

€ 48,00
€ 48,00

€ 58,08
€ 58,08

10,08

€ 48,00

€ 58,08

Klinische groepen
excl. materiaal
* Wat denk jij wel SOVA 8 - 12 jaar
* Vrienden 8 - 14 jaar
* Tim en Flapoor SOVA 5 - 8 jaar
* Brugklas training twee hele dagen
* Mindfulness
* Voluit leven
* Met lef

70

€ 330,00
€ 330,00
€ 225,00
€ 495,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 315,00

incl.21%BTW
€ 399,30
€ 399,30
€ 272,25
€ 598,95
€ 381,15
€ 381,15
€ 381,15

U tekent in voor de volledige therapie. Wanneer u na het opstarten van de therapie zonder overleg of
geldige reden besluit dat u zelf stopt of uw kind niet meer deel te laten nemen, worden de kosten
van de sessies waarop u niet aanwezig bent aan u doorberekend. Ook wanneer uw kind een sessie
niet kan komen, worden de kosten doorberekend.
* Wanneer u zonder melding binnen 48 uur voor de sessie niet op uw afspraak
verschijnt, wordt de helft van de kosten van het consult doorberekend.
U kunt deze kosten niet bij uw zorgverzekeraar declareren

Verzekerden
Wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben declareren wij rechtsstreeks bij hen.
U dient uw polis zelf nauwkeurig te raadplegen over uw recht op vergoeding.
Houdt u rekening met het jaarlijkse eigen risico.
Wij hebben contracten met Achmea ( Zilveren Kruis, Turien & Co, Aevitae, Avero, Interpolis. OMS,
OZF, FBTO, IAK, VPZ, Nedasco, Kettliz en Deenink), Agis, CZ, OHRA, Delta Lloyd, Unive, IZZ, IZA,
IZA CURA, VGZ, Trias, O.W.M. , ONVZ, Salland, HollandZorg, Zorg en Zekerheid, Energiek,
Nedasco, PNO, VVAA, De Amersfoortse, Ditzo, De Friesland.
Wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, ontvangt u maandelijks een factuur die wij
middels een automatische incasso aan het begin van de maand innen. U stuurt de factuur door naar uw
verzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt mogelijk tussen de 60 en 80% van de factuur.
U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen welk percentage uw zorgverzekeraar vergoed.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor en spelen geen rol bij het al dan niet betalen van de
facturen door uw zorgverzekeraar. Bij problemen dient u dit zelf met hen af te handelen.
Aanvullende sessie groepstherapie € 55,00
1. Een telefonisch contact gericht op advisering, verwijzing, analyse dat langer duurt dan vijfminuten.

