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Vergoeding GGZ zorg buitenland 

Nostra Forza Counselling en Psychotherapie valt onder niet spoedeisende zorg buitenland.  

GGZ zorg in het buitenland wordt vanuit de basis zorgverzekering vergoed bijvoorbeeld als u de 

wachtlijst voor de GGZ behandeling in Nederland te lang vindt, of als u de voorkeur geeft aan andere 

behandelmethoden. De wachtlijsten binnen de GGZ in Nederland zijn gemiddeld zo’n 6 tot 18 

maanden. Wanneer u kampt met psychische problemen en zo snel mogelijk van uw klachten af wil, 

dan is het zeer onwenselijk om zo lang te wachten.  

Wij als behandelaren van Nostra Forza vinden het van het grootste belang dat u wordt geholpen op 

het moment dat u deze zorg ook nodig heeft. Daarnaast moet zorg ook betaalbaar zijn. Met onze 

vestiging in het buitenland en middels online therapie kunnen wij u zorg bieden zonder wachtlijsten 

en met vergoeding door uw zorgverzekeraar.  

Uw zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw verzekering tussen de 100% en 70% vergoeden over het 

marktconforme tarief. Over 2020 is dit tarief door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) vastgesteld 

op €110,27 per sessie. Nostra Forza hanteert een tarief van €90,00 per sessie. Doordat wij onze 

prijzen laag houden bent u ervan verzekerd dat u uw behandeling volledig of tegen een kleine 

vergoeding vergoed krijgt bij dezelfde kwaliteit zorg (BIG geregistreerd: www.bigregister.nl)). 

Wanneer u kiest voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland, houdt u er dan rekening mee dat u 

een machtigingsformulier voor u zorgverzekeraar dient in te vullen.  

Zo vraagt u een machtiging aan  

1. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt het formulier “machtiging buitenland” vinden 

onder “GGZ zorg in buitenland” of “medisch specialist zorg buitenland”; 

2. Vraag uw Nederlandse (huis) arts om een verwijzing en een diagnose; 

3. Na de intake bij Nostra Forza zullen wij u een behandelplan doen toekomen; 

4. Uw verwijzing en het behandelplan kunt u te samen met de machtiging naar uw 

zorgverzekeraar opsturen. Binnen gemiddeld 2 weken kunt u hun toestemming verwachten. Reeds 

gemaakte kosten voor intake en behandelsessies kunt u met terugwerkende kracht declareren.  

Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar altijd eerst met u het eigen risico zal verrekenen, 

als dit nog open staat.  

Voor vragen over bovenstaande kunt u ons altijd contacten. Graag helpen wij u in de contacten 

hierover met uw verzekeraar. Dit formulier kunt u tevens gebruiken in het contact met uw 

zorgverzekeraar. 
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