Vergoedingenlijst 2020 voor de
Registercounsellor ABvC
Ook in 2020 zijn er een aantal zorgverzekeraars die counselling en psychosociale hulpverlening
vanuit de aanvullende zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoeden.
Let op!
Deze lijst is een vrijblijvend overzicht van zorgverzekeraars die counselling aangeboden door een
Registercounsellor ABvC® vergoeden. Wij proberen deze lijst zo goed mogelijk up to date te
houden, echter kan het zomaar gebeuren dat zorgverzekeraars de polis wijzigen.
Neem ALTIJD contact op met uw zorgverzekeraar om zeker te weten of en hoeveel vergoeding
vanuit het aanvullend pakket mogelijk is.
Uw Registercounsellor ABvC® kan u hierover informeren.

Vergoedingen via registratie ABvC
Prestatie/Behandelcode: 24506 “Counseling”
Avero Achmea*
CZ
CZ direct
Delta Lloyd
Menzis (PMA)
OHRA
OZF
PZP (politiezorgpolis)
Zilveren Kruis*

Vergoedingen via registratie ABvC en RBCZ** (zie
zorgverzekeraars hierboven en)
Prestatie/Behandelcode: 24504 “overige psychosociale therapie”
Aevitae
Besured
Bewuzt
De Friesland
IZA
IZZ
Nationale Academic
ONVZ
PZP (politiezorgpolis)
Univé
United Consumers
UMC
VGZ
VvAA
ZEKUR

* Bij Zilveren Kruis en Avereo Achmea moet u vermelden dat het counselling is en dat de
counsellor aangesloten is bij de ABvC.
** Vergoedingen waarbij de counsellor aangesloten is bij de ABvC en de RBCZ vallen onder de
naam “overige psychosociale behandeling”. Hierbij moet u vermelden dat de counsellor zowel lid
bij de ABvC als de RBCZ is.

Hoe weet u cliënt of hij/zij in aanmerking komt
voor vergoedingen?
•
•
•
•
•

Cliënt checkt zijn/haar eigen polis. Is hij/zij aanvullend verzekerd?
Cliënt checkt de lijst op de website van de ABvC.
Cliënt neemt contact op met zijn/haar zorgverzekeraar.
Cliënt neemt contact op met de betreffende counsellor.
Komt u er samen niet uit, neemt de counsellor contact op met commissie
Let op!
Zorg die betaald wordt vanuit uw aanvullend pakket telt niet mee voor het verplichte eigen risico.
In 2020 is dat eigen risico € 385,00 per jaar.
Coaching valt niet onder counselling en wordt dan ook niet (gedeeltelijk) vergoed vanuit de
zorgaanbieder.
Relatietherapie wordt alleen via CZ vergoed en hiervoor geldt de prestatie/behandelcode: 24504
voor “overige psychosociale therapie”.
Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend.

