
 

 

 

                                                                                                            

 Voorwaarden en Vergoedingen       

1.1 Vergoedingen 

Vergoeding van behandelingen is afhankelijk van uw verzekeraar en aanvullend pakket. Door het 

lidmaatschap bij het NVPA ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en 

Agogen) en het RBCZ (relevant voor de TRIAS-verzeraarsgroep) wordt begeleiding en 

ondersteuning door De Kinderbrigade erkend door diverse zorgverzekeraars. Behandelingen 

komen voor vergoeding uit het aanvullende pakket, onder de rubriek Alternatieve Geneeswijzen 

of Psychologische Begeleiding, in aanmerking. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de 

hoogte van uw aanvullend pakket. (In de Bijlage staan de verschillende vergoedingen per 

Verzekeraar beschreven). De uitkering geldt per kalenderjaar en per persoon.  

Het Eigen Risico wordt niet eerst aangesproken. Cliënten dienen zelf na te gaan of  en in welke 

mate, hun zorgverzekeraar uitkeert.  

 

1.2 Vermeld NVPA en RBCZ bij uw contacten met de verzekeraar. 

U moet het lidmaatschap van het NVPA en het RBCZ altijd vermelden bij kontakten met uw 

verzekeraar. De NVPA en RBCZ hebben collectieve contracten met bijna alle verzekeraars 

afgesloten over de vergoedingen. Treft u uw verzekeraar niet aan in de bijlage; vaak loont het de 

moeite toch naar mogelijkheden van vergoeding te informeren. 

 

2. Betalingen 

Cliënten dienen facturen eerst zelf aan De Kinderbrigade te voldoen en zijn in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor het innen van vergoedingen bij hun zorgverzekeraar. Indien de 

onderhandelingen met de verzekeraar moeizaam verlopen kunt u contact opnemen met De 

Kinderbrigade factuur@kinderbrigade.nl  

 

2.1 Betalingstermijnen  

De Kinderbrigade verzoekt haar klanten, om facturen binnen twee weken na ontvangst te 

voldoen. U ontvangt zonder extra kosten een betalingsherinnering wanneer de betaling niet op tijd 
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is verricht. Bij een tweede betalingsherinnering kunnen administratiekosten in rekening worden 

gebracht. Indien u door buitengewone omstandigheden niet in staat bent de betaling op tijd te 

voldoen, dan vraag ik u om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Kinderbrigade via 

factuur@kinderbrigade.nl. 

 

2.2 Wijze van betalen 

Factuurbedragen maakt u over naar ING NL06 INGB 0004 496250 onder vermelding van 

Kinderbrigade, te Rotterdam, tevens vult u het factuurnummer in.  

 

3 Tarieven 

 

Consultprijs  

 

Psychologische Begeleiding  €96,80 per consult (incl. Verbruiksmateriaal, reistijd 

en reiskosten)  

 

Gezinsbegeleiding (gesprek en observatie) €96,80 

- Opvoedingsondersteuning 

- Begeleiding bij Niet Aangeboren Hersenletsel 

 

Video coaching en/of synchrooncoaching € 100 per consult Een consult houdt in: een uur 

begeleiding en tien minuten extra tijd om vervolgafspraak te maken) en daarna gemiddeld €20,00 

per kwartier. Het consult is, zonder tegenafspraak bij de cliënt thuis. Wanneer een consult langer 

dan 2 ½ uur bedraagt wordt een totaalprijs afgesproken om onnodige kosten te voorkomen. 

 

 De consultprijs is inclusief reistijd, wanneer de deze heen en terug tezamen, minder bedraagt dan 

een uur. Wanneer de reistijd in totaal meer bedraagt dan een uur, wordt een 

reiskostenvergoeding van maximaal een uur consult, variërend tussen de €15 en €80 euro in 

rekening gebracht. De consultprijs is inclusief kilometervergoeding van €0,21 cent per gereden 

kilometer. Het aantal kilometers wordt berekend via ‘snelste route’. 

 

Schoolobservatie  €96,80- per observatie van gemiddeld een uur, exclusief reistijd en 
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kilometervergoeding zoals aangegeven bij ‘consult’ en exclusief verslaglegging. Observaties worden 

op de factuur vermeld als consult en kunnen als zodanig bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  

 

Daarna volgt mondeling overleg volgens de geldende (bel)consultprijs. Indien gewenst kan er een 

verslag worden gemaakt van de schoolobservatie. Kosten hiervoor bedragen €80 euro per uur. 

Uitwerking van een standaard observatieverslag duurt ongeveer een uur.  

 

Belconsult €16,50 per kwartier. Belconsulten worden op de factuur vermeld/ zijn gelijk aan 

een consult en kunnen als zodanig bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  

 

Mailconsult zonder kosten, tenzij anders overeengekomen tussen cliënt en De Kinderbrigade. 

 

 

4. Beroepscode, klachtrecht en ethisch handelen. 

 

De Kinderbrigade is verbonden aan het RBCZ en daardoor aan het TBNG. De stichting 

TBNG verzorgt tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de natuurlijke gezondheidszorg.  

Meer informatie hierover kunt u lezen via: www.rbng.nl 

De Kinderbrigade handelt conform de ethische code van de beroepsvereniging voor 

Orthopedagogen en onderwijskundigen; de NVO.  Deze is in te zien via: 

http://www.nvo.nl/beroepscode/de_beroepscode_van_de_nvo.aspx  

 

 

Voor vragen over tarieven kunt u altijd contact opnemen met factuur@kinderbrigade.nl 

 

De gegevens zijn het laatst gewijzigd op 12 september 2021.  
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