
Per	  1	  januari	  2017	  vindt	  er,	  in	  onze	  prak6jk,	  een	  grote	  verandering	  plaats	  met	  
betrekking	  tot	  vergoeding	  voor	  gestalt-‐art	  therapie.	  In	  deze	  flyer	  leggen	  wij	  je	  uit	  welke	  
dat	  is	  en	  hoe	  wij	  hiermee	  omgaan	  in	  onze	  prak6jk.

Gestalt-‐Art	  therapie	  valt,	  volgens	  de	  reguliere	  regeling,	  onder	  het	  aanvullende	  pakket	  
van	  de	  ziektekostenverzekeraar.
Echter	  wij	  merken	  dat	  dit	  in	  de	  prak6jk	  regelma6g	  leidt	  tot	  onduidelijkheden	  over	  de	  
hoogte	  van	  de	  vergoeding.	  En	  ook	  over	  wat	  er	  nu	  wel	  en	  niet	  wordt	  vergoed.

Een	  en	  ander	  komt	  omdat	  er	  vele	  verschillende	  aanvullende	  pakkeGen	  zijn	  bij	  
verschillende	  verzekeraars	  met	  verschillende	  voorwaarden	  die	  ook	  jaarlijks	  wijzigen.	  

INFORMATIE	  OVER	  VERGOEDING	  VAN	  
GESTALT-‐ART	  THERAPIE



Onze	  visie

Als	  autonome	  zorgverleners	  kijken	  wij	  als	  volgt	  tegen	  vergoeding	  aan:
-‐ wij	  willen	  dat	  alle	  vormen	  van	  gestalt-‐art	  therapie,	  dus	  ook	  groeps-‐	  en	  rela6etherapie	  
worden	  vergoed.	  En	  niet	  alleen	  individuele	  therapie;

-‐ Wij	  willen	  een	  onbeperkte	  vergoeding	  in	  plaats	  van	  een	  limiet	  per	  jaar	  of	  consult;
-‐ wij	  willen	  eenduidigheid	  in	  het	  vergoedingenstelsel	  en	  niet	  alle	  verschillen	  die	  er	  nu	  
bestaan;

-‐ wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  het	  gezond	  is	  een	  eigen	  bijdrage	  te	  betalen	  aan	  de	  therapie,	  
zelf	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  voor	  psychische	  gezondheid	  en	  zingeving;

Onze	  mogelijkheden	  voor	  vergoeding

Om	  deze	  mogelijkheden	  voor	  onze	  cliënten	  te	  realiseren	  zijn	  wij	  aangesloten	  bij	  de	  
SBGA	  (S6ch6ng	  Bevordering	  Gestalt-‐Art).
In	  de	  folder	  van	  de	  SBGA	  voor	  cliënten	  kun	  je	  lezen	  hoe	  je	  een	  vergoeding	  kunt	  
aanvragen	  voor	  de	  vorm	  van	  gestalt-‐art	  therapie	  die	  je	  bij	  ons	  volgt.	  Ook	  kun	  je	  de	  
website	  van	  de	  SBGA	  raadplegen.	  Hierop	  staat	  een	  rekenmodule	  waarmee	  je	  exact	  
kunt	  bekijken	  wat	  jij	  vergoed	  krijgt	  voor	  jouw	  individuele-‐	  rela6e-‐	  of	  groepstherapie	  
Deze	  vergoeding	  is	  onbeperkt.	  Op	  onze	  website	  vind	  je	  de	  basistarieven	  voor	  de	  
verschillende	  vormen	  van	  gestalt-‐art	  therapie.
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