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Tarief en informatie bij seksuele problemen 2023 
 
 
 

Tarief 
Het tarief voor een consult van 60 minuten is € 124,- (conform NZa OVP). In overleg met u bepalen 
we de duur van de consulten. 
Doorgaans wordt seksuologische hulp niet vergoed door uw zorgverzekering. Er zijn enkele 
zorgverzekeraars die mogelijk een deel uit de aanvullende verzekering vergoeden. In dat geval 
hebt u vaak een verwijzing nodig van uw huisarts. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekering. 
(Het eigen risico in 2023 bedraagt € 385,-) 

U krijgt maandelijks een factuur toegestuurd van Gidia Jacobs via administratiecensere@ziggo.nl of 
van Marjo Ramakers via mramakers@censere.nl.  
 

Basisverzekering uitzonderingen 
Hulp bij seksuele problemen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, daar zijn enkele 
uitzonderingen op. Zie hiervoor het document: ‘Tarieven en informatie bij psychische problemen’. 

Wanneer u behandeld wordt voor een psychische aandoening, en daarnaast óók een seksueel. 
probleem heeft, kunt u het seksuele probleem inbrengen in uw individuele therapie. Het seksuele 
probleem mag niet het hoofddoel van de behandeling zijn bij vergoede zorg uit de 
basisverzekering. 
 
Kwalificaties en wettelijke registraties  
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 toestemming voor geeft. Voorts treft u de privacyverklaring op de website.  
 

Afspraak afzeggen 
Wilt u s.v.p. minstens 2 werkdagen tevoren aan ons laten weten dat de afspraak niet door kan 
gaan. Als de afspraak niet 2 werkdagen tevoren is afgemeld, brengen wij de kosten daarvan bij 
uzelf in rekening onder vermelding van ‘niet nagekomen afspraak’, kosten: € 95,-.  
 
Crisisdienst 
Wij hebben geen crisisdienst en ook geen 24 uurs dienst. In geval van crisis (bv. bij acute 

suïcidaliteit of psychose) neemt u of uw omgeving contact op met de huisarts(enpost) die zo nodig 
de crisisdienst in uw regio kan inschakelen. U kunt dan ook bellen met Online Zelfmoord Preventie 
0900-0113 of kijk op www.113online.nl. 
 

Gedragscode 
Wij houden ons aan de gedragscode van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor 
Seksuologie, zie www.nvvs.info 
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