
 
 

TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN - 2021 

 

Psychotherapie bij psychotherapeut met overeenkomst met CM 
Max. €30 - €45 per sessie 
24 sessies terugbetaald (eenmalig) 
                       

 Psychologische begeleiding 
€20 per sessie 
Max. 20 per jaar 

 

 

Psychologische begeleiding 
€20 per sessie 
Max. €120 per jaar 
(gecombineerd met cursus 
mindfulness) 

Cursus Mindfulness                  
60% van kostprijs                      
Max. €120 per jaar                   
(gecombineerd met                 
psychologische begeleiding) 

 

Psychologische begeleiding 
€10 per sessie 
Max. 10 sessies per jaar 

  

 

Psychotherapie 
€10 per sessie 
Max. 10 sessies per jaar 

  

 Psychotherapie 
€10 per sessie 
Max. 6 sessies per jaar 

Psychologische bijstand  
1 gratis sessie bij 
psycholoog van de 
sociale dienst 

Psychologisch bilan 
€20 
1x per kalenderjaar 

 

Psychotherapie                         OZ luisterlijn 
€10 per sessie                            Gratis 5 telefonische 
Max. 10 sessies per jaar              gesprekken  
                                                    

 

 

Psychotherapie 
€20 per sessie 
Max. 6 sessies per jaar 

Psychotherapie bij zware  Partena luisterlijn 
of chronische aandoening  Gratis 5 telefonische  
€20 per sessie                     psychologische  
Max. 12 sessies per jaar      gesprekken 

 

         Antwerpen 

Psychologische begeleiding of 
psychotherapie 
Individuele  therapie: €20 - €30 
per sessie; max. 8 sessies per 
jaar 
Groepstherapie: €20 - €30 per 
sessie; max. 16 sessies per jaar 

Intelligentieonderzoek 
bij WELL2DAY-
therapeut 
€112 i.p.v. €200 
Max. 2/gezin 

Psychologische 
begeleiding, relatie- en 
gezinstherapie door 
WELL2DAY-therapeut 
45 tot 50% korting op de 
prijs 
Max. 12 sessies/jaar 

 

             Limburg 

Psychologische ondersteuning 
Max. €20 - €30 per sessie 
Max. 12 sessies per jaar 

 

    

              Oost-Vlaanderen 

Psychotherapie  
Max. €20 - €30 per sessie 
Max. 12 sessies per jaar 
 

WELL2DAY-therapeut 
Eerstelijnspsycholoog          
€55 per sessie 
Onbeperkt aantal sessies 

Jongerenpsycholoog 
€25 extra terugbetaling 
Onbeperkt aantal sessies 

 

Psychotherapie 
€20 per sessie 
Max. 8 sessies per jaar 

  

 

                West-Vlaanderen 

Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg 
Max. €20-€30 per sessie 
Max. 12 sessies per jaar 

Psychotherapie bij  
‘Fit & wel’ therapeut 
Korting op de prijs. 

 

Meer uitleg en details op  
www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz 

Deze informatie werd gecontroleerd door alle ziekenfondsen in januari 2021. 

Vergelijking opgemaakt door: 

www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz

