
KOSTEN VAN UW BEHANDELING BIJ GGz BREBURG IN 2018  

 

Hoe komt de rekening van uw behandeling of begeleiding tot stand? 
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Wie betaalt uw rekening (grotendeels) en wat moet u zelf betalen? 

De rekening wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, het Zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt een eigen risico of 

een eigen bijdrage. Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg dan gelden hiervoor ook verschillende 

vergoedingen.   

 

Type zorg: Wordt vergoed door: U betaalt zelf: 

Behandeling jeugd jonger dan 18  

Met of zonder opname 

Jeugdwet 

Uw gemeente 

Vanaf 1 januari 2016 is er geen eigen 

bijdrage meer. 

 Behandeling zonder opname 

Alle behandelvormen zonder opname. 

Ongeacht de duur van de behandeling 

Zorgverzekeringswet 

Uw Zorgverzekeraar 

Eigen risico 

Uw zorgverzekeraar verrekent het 

eigen risico ( € 385,- met evt. vrijwillig 

verhoogd eigen risico) met u, 

tenzij u dat al hebt betaald voor het 

ontvangen van andere zorg. 

 

Let op! Ook enkel een intakegesprek, 

zonder vervolggesprekken, valt onder 

uw eigen risico. 

Behandeling met opname tot 1 jaar 

Alle tijdelijke opnames en opnames tot één 

jaar (365 dagen aaneengesloten) in een 

GGZ-kliniek. 

Zorgverzekeringswet 

Uw Zorgverzekeraar 

Behandeling met verblijf tot 3 jaar 

Gaat in na één jaar opname en loopt 

maximaal 2 jaar. De Zorgverzekeringswet + 

LGGZ vergoedt zodoende in totaal 3 jaar 

behandeling met verblijf. 

Zorgverzekeringswet: Langdurige 

Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ) 

Uw Zorgverzekeraar. Dit moet aangevraagd 

worden door uw GGZ-behandelaar. 

   Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar 

Het CIZ bepaalt of u hier recht op heeft. 

Het kan zijn dat u al een WLZ-indicatie 

heeft omdat u een AWBZ-indicatie had. 

Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

Het Zorgkantoor De zorgverzekeraar die 

namens alle zorgverzekeraars 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

de WLZ. In onze regio is dat CZ of VGZ. 

Eigen bijdrage 

De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. 

afhankelijk van uw inkomen. Het 

Centraal Administratiekantoor (CAK) 

int deze eigen bijdrage. 

Begeleiding  

Begeleiding zonder behandeling in groep of 

individueel 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Uw gemeente 

Beschermd wonen zonder behandeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Uw kern/centrum gemeente 

Begeleide dagbesteding Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Uw gemeente 

 

 Met uitzondering van door justitie opgelegde forensische GGZ. 

 

  

  

Directe kosten 
 diagnostisch onderzoek 

 intakegesprek 

 behandelgesprekken 

 telefonisch consult 

 opname 

 internetbehandeling 

 begeleiding 

 

Indirecte kosten 
 

 overleg met verwijzers 

 overleg tussen 

specialisten 

 verslaglegging 

Totaal 
 

De directe en 

indirecte 

kosten vormen 

samen het 

totaal op uw 

rekening 

 
 



 

Bijzondere bijstand 

Als u in bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, dan kan de  

gemeente bijzondere bijstand verlenen. Het is mogelijk dat uw gemeente ook nog andere regelingen 

(minimavoorzieningen) heeft voor mensen met een laag inkomen. Informeer hiernaar bij uw gemeente. 

Vaak heeft u ook recht op deze voorzieningen als u recht heeft op bijzondere bijstand. 

 

Kosten als u een afspraak moet afzeggen 

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Wanneer u dit meer dan 24 uur van tevoren doorgeeft aan (het 

secretariaat van) uw behandelaar zijn hier geen kosten aan verbonden. Echter, als u zich niet of erg kort (binnen 24 

uur) voor uw afspraak afmeldt, dan zal GGz Breburg u een bedrag van € 40,- in rekening brengen. Deze kosten zijn 

gebaseerd op de tijd die voor u was gereserveerd. U kunt deze niet bij uw zorgverzekeraar declareren.  

 

Als u meerdere keren te laat een afspraak annuleert, kan uw behandelaar met u in gesprek gaan over beëindiging van 

de behandeling. 

 

Vragen? 

Deze flyer geeft een algemeen beeld van de financiering van uw behandeling bij GGz Breburg. Meer informatie is  

te lezen op onze website www.ggzbreburg.nl. Ook kunt u contact opnemen met onze aanmelddienst via 

telefoonnummer 088-01 616 00 (regio Tilburg) of 088-01 602 80 (regio Breda). Of u kunt vragen stellen aan uw 

behandelaar. Als u vragen heeft over de dekking van uw behandeling door uw zorgverzekeraar, dan kunt u het beste 

even contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

 

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg, voor mensen in alle leeftijden, met 

vestigingen in de regio’s Midden –en West-Brabant. 

 

GGz Breburg 

Postbus 770 

5000 AT  Tilburg 

 

Tel: 088-0161616 

Fax: 088-0161199 

 

info@ggzbreburg.nl 

www.ggzbreburg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het origineel van deze infographic is van GGZ Noord-Holland-Noord. Wij hebben het origineel omgezet naar onze 

eigen situatie, informatie en kleurgebruik. 


