Psychotherapiepraktijk Betty van Hulzen
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Vergoeding basis GGZ en specialistische GGZ 2018
VOLWASSENEN

Basis GGZ en specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering en er geldt geen
eigen bijdrage. Het eigen risico wordt aangesproken (meestal volledig). Het verplichte eigen risico
is in 2018 opnieuw € 385,= Let op: u kunt een hoger eigen risico af hebben gesproken.

Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van de verwijzing en van uw verzekering.

Wordt u voor basis GGZ verwezen via Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout & omstreken), dan
maakt het niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Bovendien wordt er niets
ingehouden van uw eigen risico en een DSM classificatie is geen voorwaarde voor het ontvangen
van zorg.
Gecontracteerde zorg
Met onderstaande verzekeraars heb ik voor 2018 een contract voor Basis GGZ en Specialistische
GGZ afgesloten. Als u bij hen verzekerd bent wordt behandeling in mijn praktijk volledig vergoed,
ook als u een naturapolis hebt.
•

DSW: Hieronder vallen ook de verzekeraars: Stad Holland Zorgverzekeraar, InTwente
Zorgverzekeraar en a.s.r. Ziektekosten

•

Menzis: Hieronder valt ook Anderzorg N.V.

•

Zorg en Zekerheid: Hieronder vallen ook de verzekeraars: VRZ, Eno, Salland
Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect, ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering,
PNO Zorg

•

De Friesland. Hieronder valt ook Kiemer.

Niet gecontracteerde zorg
Met andere verzekeraars heb ik voor 2018 geen contract afgesloten.
Wanneer u een restitutiepolis hebt krijgt u alles of het grootste gedeelte vergoed.
Wanneer u een naturapolis hebt hangt de vergoeding af van uw verzekeraar en polis. De
percentages kunnen uiteenlopen van 50 tot 80 %.
Er zijn steeds meer zorgaanbieders die niet meer met contracten met zorgverzekeraars willen
werken. Dit zegt niets over hun kwaliteit. Alle BIG geregistreerde vrijgevestigde psychologen en
psychotherapeuten hebben een kwaliteitsstatuut waarin alle belangrijke kwaliteitsnormen
opgenomen zijn.
Wanneer u vrij wilt zijn in uw keus van zorgverlener, dan is het belangrijk om hier op te letten bij
het kiezen van uw zorgverzekering voor 2018.
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