
 
Kosten en vergoedingen 
 
Behandeling:  
Psychotherapie Ellen Visser is aangesloten bij 1nP, welke met alle verzekeraars contracten heeft 
afgesloten. Hierdoor betaal je je eigen risico (meestal 385 euro) en zijn er geen verdere kosten aan 
een behandeling in de BGGZ en SGGZ. 
 
Binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) zijn er drie zorgproducten:  

• Licht: maximaal 5 sessies 
• Middel: 6 tot 8 sessies 
• Intensief 9-12 sessies  

 
Het totaal aantal minuten zorg (gesprekstijd + administratie/overleg tijd) wordt achteraf aan de 
zorgverzekeraar gefactureerd.  
 
Zijn de problemen complexer en/of langdurend dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde 
GGZ (SGGZ) waar ook langer durende behandelingen vergoed worden. 
 
Indien er sprake is van klachten waarvoor behandeling niet vergoed wordt vanuit het basispakket 
(onder andere de behandeling van aanpassingsstoornissen, als er nog een onduidelijke diagnose is 
(NAO) en de behandeling van werk-, rouw-, en studie gerelateerde klachten en van 
relatieproblemen) dan kun je soms aanspraak maken op je aanvullende verzekering. Neem dan 
voorafgaand aan de behandeling contact op met je verzekeraar om niet voor onverwachte kosten te 
komen staan.  
 
Voor het afzeggen of niet nakomen van afspraken gelden de volgende tarieven: 

- Afzegging 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak: kosteloos. 
- Afzegging tussen 48 en 24 uur vóór de gemaakte afspraak: 35,- euro 
- Afzegging binnen 24 uur vóór de gemaakte afspraak of geen afzegging: 75 euro 

 
Als je niet kunt komen, is het belangrijk om dit tijdig door te geven. Dan kan er op jouw afspraaktijd 
nog iemand anders worden ingepland. Meld je je niet tijdig af of kom je niet opdagen, dan worden 
bovenstaande kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de verzekeraar.  
    
Coaching 
Een coachingscontact duurt een uur en het tarief is €125,- per uur. Een coachingstraject is dè manier 
om duurzaam effectief gedrag te ontwikkelen, bewustzijn te ontwikkelen of om bijvoorbeeld meer 
zelfvertrouwen te krijgen. Je kunt je telefonisch of via mail of het aanmeldformulier aanmelden voor 
een eerste kennismakingsgesprek. 
 
Supervisie 
Voor supervisie wordt een tarief gerekend van 100,- per uur (45 minuten contacttijd en 15 minuten 
administratie)  
Voor EMDR supervisie wordt er gewerkt met dubbele sessies van 90 minuten. Graag via de mail 
(info@ellenvisserpsychotherapie.nl ) aanmelden. 
   
 
  
 


