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Tarieven en informatie bij relationele problemen 2019 
 
Eigen risico 
Het wettelijk verplicht eigen risico in 2019 bedraagt € 385.  
 
Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar 
Indien uw verzekering niet vergoedt en/of u wilt geen gebruik maken van een verwijzing via de 
huisarts, kunt u de kosten zelf betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor het 
tarief Onverzekerd Product (OVP) vastgesteld. In overeenstemming met u bepalen we de duur van 
de consulten: 1 gespreksuur (€ 114,-) of 1½ uur (€ 171,-). U krijgt maandelijks een factuur 
thuisgestuurd van Gidia Jacobs via administratiecensere@ziggo.nl of van Marjo Ramakers via 
mramakers@censere.nl.  
 
Basisverzekering 
Hulp bij relationele problemen wordt sinds 2014 niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. U 
heeft alleen recht op een vergoeding hiervoor vanuit de basisverzekering als u behandeld wordt 
voor een psychische stoornis, en daarnaast óók een relationeel probleem heeft. Het 
relatieprobleem mag dan niet de hoofdklacht zijn. Er moet dan een zogenaamde DSM-diagnose zijn 
vastgesteld, en de behandeling hiervan wordt vergoed per ‘prestatie’. Er zijn diverse ‘prestaties’ 
met hieraan gekoppeld een bepaalde tijdseenheid en een vastgesteld tarief. Zie hiervoor het 
document ‘Tarieven en informatie bij psychische problemen’. 
 
Aanvullende verzekering 
Indien u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat de zorgverzekering de kosten bij relationele 
problemen wel (deels) vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarvoor het tarief 
Onverzekerd Product (OVP) vastgesteld. In overeenstemming met u bepalen we de duur van de 
consulten: 1 uur (€ 114,-) of 1½ uur (€ 171,-). U krijgt maandelijks een factuur thuisgestuurd van 
Gidia Jacobs per email via administratiecensere@ziggo.nl of van Marjo Ramakers via 
mramakers@censere.nl.  
 
Indien u voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking wil komen dan is mogelijk een 
verwijsbrief van uw huisarts nodig; vraagt u dat s.v.p. na bij uw zorgverzekering. In dat geval zijn 
mogelijk de volgende gegevens van belang:  
Mevr. drs. E.A.M. Jacobs is gezondheidszorgpsycholoog, pedagoog en seksuoloog NVVS.  
BIG-registratienr: 89049164425  
AGB-zorgverlenercode: 94004135  
AGB-praktijkcode: 94001744. 
 
Mevr. drs. M.J. Ramakers is arts en seksuoloog NVVS 
BIG-registratienr: 19023404901  
AGB-zorgverlenercode: 84024195 en 90037296 
AGB-praktijkcode: 8455349 en 9015926 
 
Privacy 
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken 
wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Voorts treft u de AVG verklaring op de 
website. 
 
Afspraak afzeggen 
Als de afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 2 werkdagen tevoren aan ons laten 
weten, zodat wij deze tijd voor iemand anders kunnen benutten. Als de afspraak niet 2 werkdagen 
tevoren is afgebeld, brengen wij de kosten daarvan bij uzelf in rekening onder vermelding van ‘niet 
nagekomen afspraak/OVP’, kosten: €85.  
 
Afkortingen en websites met meer informatie 
BIG: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg: www.bigregister.nl 
CvZ: College voor zorgverzekeringen: www.cvz.nl 
NZa: Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl 
VWS:  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws 
DSM:  Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders 


