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Dokter Bosman Amersfoort: eigen bijdrage voor volwassenen 

Altijd op de hoogte van je eigen bijdrage 

Dokter Bosman Amersfoort heeft geen contract met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat je snel bij ons terecht kunt, maar dat je verzekeraar niet altijd de 
hele behandeling vergoedt. Afhankelijk van je verzekering kan het zijn dat je, naast het verplichte eigen risico, een eigen bijdrage moet betalen. Deze eigen 
bijdrage is maximaal 20%. Je kunt bij ons terecht met zowel een natura- als een restitutiepolis van je zorgverzekeraar.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage? 

Diagnostiek
Als je je bij ons aanmeldt krijg je eerst een gesprek (intake). De conclusie van het intakegesprek bespreken we intern. Daarna volgt een adviesgesprek met 
jou. Daarin bespreken we wat volgens ons de beste aanpak is ten aanzien van het stellen van de diagnose en de behandeling. 

In het adviesgesprek kunnen we samen besluiten tot het doen van een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld om te kijken of er sprake is van autisme of 
ADHD. 

Voor dit diagnostische traject is de eigen bijdrage ongeveer 240 euro. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van je zorgverzekeringspolis. Daarin staat 
wat je zorgverzekeraar vergoedt.

Uitgebreide diagnostiek
Uiteraard kennen wij ook uitzonderingen. Blijkt in ons eerste gesprek (intake) dat intensiever onderzoek nodig is, dan bespreken we dat altijd eerst met 
jou. Een intensiever traject kost meer tijd. Daarom is de eigen bijdrage hoger. Een intensief diagnostisch onderzoek kost ongeveer 425 euro. Hoeveel je 
precies moet betalen hangt weer af van je polis. Daarin staat wat je zorgverzekeraar vergoedt. 

Behandeling
Als je na intake meteen start met een korte behandeling, maximaal 8 tot 10 gesprekken, dan is de totale eigen bijdrage ongeveer 275 euro. 

Volg je een middellange behandeling, maximaal ongeveer 20 gesprekken, dan komt je eigen bijdrage voor die behandeling uit op ongeveer 535 euro. 

Als direct na intake samen met je wordt overeengekomen om een lange behandeling te starten (maximaal ongeveer 35 gesprekken), dan is de eigen 
bijdrage 970 euro. 

Dokter Bosman kent een persoonlijke aanpak en we kunnen samen met jou van te voren redelijk nauwkeurig bepalen welk diagnose traject en/of behan-
deling geschikt zijn, hoe lang deze gaan duren en wat je eigen bijdrage dan maximaal is. We leggen dit vast in een behandelovereenkomst. Zo kom je niet 
voor verrassingen te staan. 

Mocht een behandeling toch complexer zijn en langer gaan duren, dan wordt dit vooraf altijd met je besproken en geef je daar toestemming voor. Aanpak 
en kosten leggen we samen vast in een behandelovereenkomst. 
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2. Wie bepaalt het tarief?

De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal minuten dat wij aan je besteden. Dat zijn niet alleen gesprekken, maar bijvoorbeeld ook het maken van 
een verslag of overleg met een collega over jouw casus. Dat zijn we verplicht. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt het tarief dat bij dat aantal minuten 
hoort. Dat is het bedrag van onze factuur. Dokter Bosman bepaalt de tarieven dus niet zelf.

3. Hoe gaat het met de facturatie?

Om het eenvoudig te houden vragen wij je een machtiging (Akte van Cessie) te tekenen en een formulier voor automatische incasso. Wij sturen onze reke-
ning rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Je hoeft daar zelf niet tussen te zitten. Zodra de betaling is ontvangen, weten we wat je verzekeraar vergoedt. 
Wij sturen je dan een bericht over het resterende bedrag en wat jij daarvan zelf betaalt (je eigen bijdrage). Je betaalt nooit meer dan 20% van de oor-
spronkelijke rekening. Je eigen bijdrage schrijven we via automatische incasso van je rekening af. Zodra je aandeel is betaald (en je bent ook niet meer in 
behandeling), stopt de automatische incasso. 

4. Meer informatie

Heb je toch nog vragen over je eigen bijdrage of over hoe het zit met je verzekering of het vragen van toestemming aan je verzekering? 
Neem dan contact met ons op. Stuur je vraag naar aanmeldingen@dokterbosman.nl of bel 088 226 76 26.

Samenvatting*

Eigen bijdrage*

Alleen diagnostiek maximaal € 240,-

Alleen diagnostiek uitgebreid maximaal € 425,-

Alleen behandeling 8 - 10 gesprekken maximaal € 275,-

Alleen behandeling 20 gesprekken maximaal € 535,-

Alleen behandeling 35 gesprekken maximaal € 970,-

Combinatie diagnostiek - behandeling op maat, je krijgt een bereking vooraf

Meer voorkomende eigen bijdrage tussen € 535,- en € 970,-

* De exacte eigen bijdrage is altijd afhankelijk van je polisvoorwaarden.
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