Uw GGZ kosten in 2019
Wie betaalt de rekening?
De rekening wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar of uw gemeente. U betaalt een eigen risico of
een eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende
vergoedingen. Meer informatie treft u hieronder.

Vorm van zorg

Vergoeding uit

Zelf betalen

Behandeling in huisartsenpraktijk
Behandeling of begeleiding door uw huisarts of
praktijkondersteuner GGZ. Bij ernstige GGZproblematiek verw ijst uw huisarts u door.

Zorgverzekeringswet

Wordt 100% vergoed.

Uw zorgverzekeraar

U betaalt niets.

Behandeling onder 18 jaar binnen de Basis
GGZ of Specialistische GGZ (zonder opname).

Jeugdwet

Wordt 100% vergoed.

Uw gemeente

Belangrijk is dat Terw ille een
overeenkomst heeft met de gemeente
w aarin de jongere w oont.

Zorgverzekeringwet

Eigen risico!

Uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar zal het eigen risico
(€385,- en evt. vrijw illig verhoogd eigen
risico) met u verrekenen, tenzij u dit al
hebt betaald voor het ontvangen van
andere zorg.

Behandeling volwassenen
Alle behandelvormen binnen de Basis GGZ of
Specialistische GGZ (zonder opname).

Met alle grote zorgverzekeraars is een
contract. Heeft u een kleinere
zorgverzekeraar, kijk of deze onder een
grotere koepel valt. Prolife valt bijvoorbeeld
onder Achmea.

Behandeling met opname tot 3 jaar
Voor vergoeding van uw behandeling met
opname langer dan 1 jaar, is eerst
toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.

http://www.zorgverzekeringsite.nl/zorgverzek
eraar/w ie-hoort-bij-wie/
Zorgverzekeringswet en
Wet Langdurige Geestelijke
Gezondheidszorg (LGGZ)
Uw zorgverzekeraar

Moet jij rondkomen v an het sociaal minimum?
Dan kom je mogelijk in aanmerking v oor onze
actie Herstel is geen risico. Lees hier meer ov er
de v oorwaarden.
https://www.terwill e.nl /acti e-herstel-is-geen-risico/

NB: Mocht u onverzekerd zijn dan zijn de
kosten voor uw rekening. Geef dit aan ons
door vóór de intake.
We gaan er v anuit dat u toestemming geef t om
de diagnose kenbaar te v ermelden op de f actuur
aan uw zorgv erzekeraar. Mocht u hier bezwaar
tegen hebben, dan kunt u samen met uw
behandelaar het f ormulier “DIS ” inv ullen.

Begeleiding
Begeleiding zonder behandeling.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
Uw gem eente

Belangrijk is dat Terw ille een
overeenkomst heeft met de gemeente

Beschermd wonen (zonder behandeling)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
Centrumgemeente
Vaak een grote gemeente die namens
omringende gemeenten taken uitvoert.

Begeleide dagbesteding Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Uw gem eente

De hoogte van de eigen bijdrage is o.a.
afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal
Administratiekantoor (CAK) brengt deze
eigen bijdrage bij u in rekening. Via de
rekentool op w ww.hetcak.nl kunt u
vooraf alvast uw eigen bijdrage
berekenen.

Ministerie van Veiligheid & Justitie

De eigen bijdrage voor beschermd w onen
is afhankelijk van het zorgtype.
Eigen bijdrage

Eigen bijdrage van de eigen

Forensische zorg

De eigen bijdrage voor verblijf is
per 1-1-19 komen te vervallen

Hoe komen de kosten van mijn behandeling tot stand?
Directe kosten

Indirecte kosten

-

Administratie
Overleg met verw ijzers
Overleg tussen hulpverleners
Advies en afstemming over behandeling
Onderzoek
Bij een kort contact kan het soms zijn dat de indirecte
kosten hoger zijn dan de directe kosten

-

Intakegesprekken
Behandelgesprekken
Telefonische afspraak
Internetbehandeling
Opname
Begeleiding

Rekening
Het bedrag w ordt gevormd door de directe en
indirecte kosten bij elkaar op te tellen.
Directe kosten + indirecte kosten = TOTAAL
! Dit bedrag w ordt achteraf verrekend! Uw eigen
risico kan tot circa 1,5 jaar na de start van
behandeling in rekening w orden gebracht.

Meer informatie vindt u op: w ww.terwille.nl
Deze informatie kan aan veranderingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de actuele vergoedingsmogelijkheden).

