2021
Kosten en vergoedingen
Met betrekking tot facturering, betaling en vergoeding en zijn er verschillende mogelijkheden en tarieven:
Zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraars
● Het tarief is afhankelijk van de diagnose. De factuur wordt aan het eind van de behandeling (als de
behandeling korter dan een jaar duurt) of na een jaarlijks (als de behandeling langer dan een jaar duurt)
opgemaakt. (De tarieven en frequentie van facturering zijn vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit,
www.nza.nl)
● bij zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb, gaat de facturering rechtstreeks van mij naar
de zorgverzekeraar
● bij zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb gaat de factuur naar u. U dient hem in bij de
zorgverzekeraar en betaalt vervolgens aan mij.
● de hoogte van de vergoeding van niet gecontracteerde zorg is afhankelijk van de polis die u hebt.
Met een (zuivere) restitutiepolis wordt het totale bedrag vergoed. Met een andere polis wordt een
gedeelte vergoed.

•

•

Ik heb voor 2021 contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- Zilveren Kruis Labels : Zilveren kruis, Pro Life, One Underwriting B.V., Interpolis, FBTO, Avero
Achmea de Friesland.
- OWM Zorg & Zekerheid Labels: Zorg en Zekerheid, AZVZ
- ONVZ: Label ONVZ
- ASR Labels: ASR, de Amersfoortse, Ditzo
- Menzis Labels: Menzis en Anderzorg
- DSW Labels DSW, inTwente, Stad Holland,
- VGZ Labels: Univé, VGZ, IZA, Zekur, Bewuzt, UMC zorgverzekeringen, IZZ, Zorgzaam, Stichting
Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
- Caresq Labels:
● Optic Life S.A. - Caresco (Promovendum, Besured, National Academic), Aon (One
Underwriting Health),
● EUCARE Insurance PCC Limited (NL Care Cell) - Aevitea
Ik heb geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:
- CZ Labels: Deltalloyd, CZ, OHRA
- Eno Label: Eno

Zorg voor aandoeningen/problemen die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar
Dit geldt bijvoorbeeld voor relatietherapie of behandeling voor een aanpassingsstoornis.
● tarief is 100,-- euro per sessie
● er wordt aan het eind van de maand een factuur gestuurd
In het eerste contact nemen we door welke van bovenstaande situaties van toepassing is. Zo weet u aan het
begin van het traject waar u aan toe bent.
Bij afzegging van een afspraak binnen 24 uur kan 40 euro in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan niet ter
vergoeding ingediend worden bij de zorgverzekeraar.
De algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP zijn van toepassing (en bij mij opvraagbaar).
Marijke Gottmer

