NADERE REGEL
CV/NR- 100.041
Regeling standaardprijslijst psychotherapeuten

Gelet op artikel 2b lid 3 sub a Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG), stelt
CTG/ZAio de volgende nadere regeling vast.

ARTIKEL 1

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:
1.) de wet: de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
2.) psychotherapeut: een psychotherapeut als bedoeld in de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg;
3.) vrij tarief: een tarief als bedoeld in artikel 11 lid 4 sub c WTG;
4.) prestatie: een prestatie als bedoeld in de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
5.) prestatiebeschrijving: een prestatiebeschrijving als bedoeld in de Wet Tarieven
Gezondheidszorg;
6.) standaardprijslijst: de standaardprijslijst psychotherapeuten, zoals gedefinieerd
is in artikel 3 van deze regeling;
7.) behandelingsovereenkomst: een overeenkomst inzake geneeskundige
behandeling, zoals bedoeld is in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 2

Een psychotherapeut die één of meer prestaties levert waarvoor een vrij tarief geldt,
maakt een standaardprijslijst bekend.
ARTIKEL 3

De standaardprijslijst psychotherapeuten voldoet aan de volgende voorwaarden.
1.) De standaardprijslijst voorziet in één tarief per prestatie.
2.) De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties
psychotherapeut een tarief in rekening kan brengen.

waarvoor

3.) De standaardprijslijst bevat per prestatie de meest recente tarieven.
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ARTIKEL 4

1.) Het is voor een ieder mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst
op eenvoudige wijze kennis te nemen van de standaardprijslijst.
2.) De standaardprijslijst hangt op een voor de patiënt duidelijk zichtbare plaats in de
praktijk van de psychotherapeut.
3.) Desgevraagd informeert de psychotherapeut een derde via de telefoon over de
prijzen, zoals genoemd op de standaardprijslijst.
4.) Desgevraagd doet de psychotherapeut een derde binnen achtenveertig uur per post
dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.
ARTIKEL 5

1.) Indien een psychotherapeut in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor
uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
2.) Indien een psychotherapeut in een maatschap werkzaam is en niet zelf de tarieven
bepaalt of in rekening brengt, draagt de maatschap zorg voor de uitvoering van de in
deze regeling genoemde bepalingen.
ARTIKEL 6

Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling CV/NR- 100.016 beëindigd.
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