Wat kost de GGZ?
voor volwassenen
doof | slechthorend | tinnitus | hyperacusis

Geestelijke Gezondheidszorg bij GGMD
Voor behandeling van lichte psychische klachten kunt u terecht bij uw
huisarts. De huisarts of de praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke
Gezondheidszorg) behandelt u dan.
Als u psychische klachten heeft en ook doof bent of hoorproblemen heeft,
kunt u bij de huisarts vragen om een verwijzing naar GGMD.
Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor dove mensen en mensen
met gehoorverlies, tinnitus of hyperacusis die psychische klachten hebben.
We hebben kennis van de moeilijkheden die u in het dagelijks leven ervaart
en communiceren met u op een manier die bij u past.
Voor hulp van GGMD bij psychische klachten is altijd een verwijzing van een
huisarts nodig. Op www.ggmd.nl/derden/verwijzers staat informatie over het
verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts.
Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
GGMD biedt Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De hulpverlener stelt de
diagnose, waarna we de zorg vastleggen in een zorgovereenkomst en een
behandelplan.
•
•
•

Basis GGZ is voor de behandeling van lichte tot matige psychische
problemen. Een Basis GGZ-behandeling bestaat bijvoorbeeld uit
gesprekken met een psycholoog.
GGMD behandelt alleen tinnitus en hyperacusis in Basis GGZ. Een
combinatie van tinnitus of hyperacusis met ernstige psychische
problemen wordt behandeld met Gespecialiseerde GGZ.
Gespecialiseerde GGZ is de behandeling van ernstige psychische
klachten. Bij dove mensen is ook de behandeling van lichte tot
matige psychische problemen Gespecialiseerde GGZ.

Duur van de behandeling
Een Basis GGZ-behandeling duurt meestal kort. Als er meer tijd nodig blijkt te
zijn, dan is er een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. Dat geven wij op
tijd aan.

Gespecialiseerde GGZ-behandelingen duren vaak langer. We sturen de
rekening voor Gespecialiseerde GGZ na afloop van de behandeling naar uw
zorgverzekeraar.
Als een Gespecialiseerde GGZ-behandeling na een jaar niet klaar is, gaan we
door met de behandeling. Daarvoor is geen nieuwe verwijzing nodig. GGMD
stuurt wel telkens na 365 dagen een tussentijdse rekening naar uw
verzekeraar.
Wie betaalt de rekening?
GGMD stuurt de rekening voor de behandeling naar uw zorgverzekeraar. U
ontvangt dus zelf geen rekening van GGMD.
De rekening voor GGZ van GGMD wordt volledig vergoed door bijna alle
zorgverzekeraars. De enige uitzondering is Caresq en labels van Caresq:
Promovendum, National Academic en Besured.
Bent u verzekerd bij Caresq of de labels Promovendum, National Academic of
Besured?
Dan ontvangt u een rekening voor uw GGZ-behandeling omdat niet alle
gemaakte kosten vergoed worden door deze zorgverzekeraars. U dient deze
rekening zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel
van de behandeling u terug krijgt. Let op: onze communicatietrainingen en
ons zorgaanbod om beter om te kunnen gaan met doofheid of
slechthorendheid worden wel door Caresq en de labels van Caresq vergoed.
Eigen risico
De GGZ-behandeling valt onder de basisverzekering en telt dus mee voor uw
eigen risico. Hoe hoog uw eigen risico is, staat in de polis van uw
zorgverzekering.
De behandeling telt alleen mee voor het eigen risico van het kalenderjaar
waarin de behandeling start. Ook als de factuur pas een jaar later komt.

Behandelingen die lang duren, worden in perioden van een jaar gefactureerd.
Het kalenderjaar waarin elke nieuwe periode van de behandeling start, is het
jaar waarin deze meetelt voor uw eigen risico.
Zorgtoeslag
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage
in de kosten van uw zorgverzekering. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de
Belastingdienst.
Hoe worden de kosten voor GGZ berekend?
GGMD ontvangt voor de behandeling een bepaald tarief van de
zorgverzekeraar. De tarieven daarvoor zijn vastgesteld.
Voor Basis GGZ zijn er vaste tarieven voor de hele behandeling. Het tarief
voor Gespecialiseerde GGZ volgt uit een optelsom van de directe tijd en de
indirecte tijd die de behandelaren besteden aan uw behandeling en
diagnose.
De directe tijd is het aantal minuten dat de behandelaar besteedt aan uw
diagnose en behandeling in direct contact met u. Bijvoorbeeld
behandelgesprekken en consulten (online of telefonisch). De indirecte tijd is
het aantal minuten dat de behandelaar besteedt aan uw behandeling buiten
het directe contact met u. Bijvoorbeeld de tijd voor voorbereiding, het
schrijven van een verslag of overleg met collega’s.

Meer informatie?
GGMD voor Doven en Slechthorenden heeft locaties door heel Nederland.
Telefoonnummer:
088 – 43 21 700
Whatsapp:
06 – 10 908 606
E-mail:
contact@ggmd.nl
Chat/teletolk:
Zie www.ggmd.nl/contact

