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EIGEN RISICO IN 2022

GEEN CONTRACTEN
In 2022 heeft Am“tus GGZ zo“ls de
“fgelopen j“ren geen contr“cten
met zorgverzeker““rs. Dit omd“t
wij “ls ”edrijf nog niet voldoen ““n
de minim“le omzet eisen om “ls
instelling in ““nmerking te komen
voor een p“ssend contr“ct. Omd“t
wij toch gr““g zorg willen ”lijven
leveren, doen wij dit d““rom nietgecontr“cteerd.
Dit ”etekent d“t het ”el“ngrijk is
te controleren welke zorgpolis je
he”t. De vergoeding die je ontv“ngt
voor de ”eh“ndeling, h“ngt
n“melijk “f v“n je polis.

Het eigen risico wordt ALTIJD
in rekening ge”r“cht. Op het
moment d“t u ge”ruik m““kt
v“n zorg uit de
”“sisverzekering, z“l de
zorgverzeker““r “ltijd eerst uw
eigen risico ““nspreken. Let
op, dit komt niet in
““nmerking voor
kwijtschelding ”ij Am“tus.
We kunnen ons voorstellen d“t
eigen risico in het ”egin v“n
het j““r wellicht extr“ druk op
uw fin“nciën legt. Alle
zorgverzeker““rs he””en de
mogelijkheid om een
”et“lingsregeling rechtstreeks
”ij hen ““n te g““n, om zo het
eigen risico verspreid te
”et“len. Dit dient u zelf te
regelen ”ij uw
zorgverzeker““r.

Je he”t “ltijd recht op een
vergoeding v“n je
zorgverzeker““r.

D“n het slechte nieuws:

Niet “lle zorgpolissen zijn
hetzelfde. De vergoeding die je
krijgt, verschilt nog“l per polis
(50% - 100% v“n het NZA
t“rief). D““rn““st zijn er v“nuit
”ep““lde verzeker““rs
toestemmingsverkl“ringen/
m“chtigingen nodig “lvorens
”eh“ndeling ”ij een nietgecontr“cteerde GGZ““n”ieder m“g pl““tsvinden.

Verzekeringen

Kwijtschelding
Am“tus GGZ wil h““r cliënten
tegenmoet komen in de
kosten (zo“ls wij d“t “l j“ren
doen). Echter moet het ook
voor ons “ls onderneming
dr““glijk ”lijven.

VERZEKERINGEN DIE WE
NIET ACCEPTEREN
We he””en d““rom moeten
”esluiten om de volgende
polissen niet meer te
accepteren, tenzij u de
volledige eigen ”ijdr“ge zelf
”et““lt:
De Amersfoortse (toestemming
verzeker““r vereist)
Ditzo (toestemming
verzeker““r vereist)
Just
CZ direct
Anderzorg
J“““h!
Bewuzt (toestemming
verzeker““r vereist)
AZVZ (toestemming
verzeker““r vereist)
Zorg en Zekerheid
(toestemming verzeker““r
vereist)
Aevit“e (toestemming
verzeker““r vereist)
Aon
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VERZEKERINGEN MET
LIMITATIES
De volgende merken worden door
Am“tus GGZ wel ge“ccepteerd.
Hier”ij is er v“nuit de
zorgverzeker““r echter spr“ke v“n
““nvullende eisen/limit“ties.
Deze zorgverzeker““rs vergoeden
m“xim““l 35 sessies (Hier”ij wordt
“lle directe cont“ct telefonisch,
m“il en f“ce-to-f“ce cont“ct
gerekend).
ONVZ
PNO zorg
VVAA

MACHTIGING VEREIST
BIJ CZ (EN AL HAAR
DOCHTER MERKEN)

Bent u verzekerd ”ij CZ en
wil u gr““g in ”eh“ndeling
”ij Am“tus GGZ? D“n dient u
voor“fg““nd ““n de
”eh“ndeling toestemming
““n te vr“gen ”ij CZ. Zij
zullen uw ““nvr““g goed- of
“fkeuren. Houd er tevens
rekening mee d“t CZ (en “l
h““r merken) hiermee een
m“ximum ”edr“g of een
m“xim““l ““nt“l sessies z“l
toekennen. W“nneer dit
”edr“g/““nt“l sessies ”ereikt
is z“l u een nieuwe
m“chtiging moeten
““nvr“gen, de ”eh“ndeling
”ij Am“tus moeten st“ken of
de verdere ”eh“ndeling “l
d“n niet zelf moeten
fin“ncieren.
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RESTITUTIEPOLIS
De hoogste vergoeding ontv“ng je
met een volledig zuivere
restitutie-polis. Deze zijn
tegenwoordig echter vrij sch““rs.
Dit ”etekent d“t je volledige
keuzevrijheid he”t in
zorg““n”ieder en d“t je d““rn““st
100% v“n het NZA t“rief krijgt
vergoed.
Ook in dit gev“l is toch het
”el“ngrijk de voorw““rden goed te
lezen. In de voorw““rden st““t
n“melijk dikwijls nog extr“
inform“tie die v“n toep“ssing is.

VRAGEN?
Gezien de grote verschillen in
polisvoorw““rden en kosten, is
het ”el“ngrijk d“t je je er even
in verdiept.
Bel met je zorgverzeker““r voor
meer inform“tie.
www.contr“ctvrijepsycholoog.nl
geeft inform“tie over t“rieven.
www.”el“stingdienst.nl geeft
inform“tie over “ftrek v“n
zorgkosten.
Uiter““rd m“g je “ltijd cont“ct
opnemen met Am“tus GGZ.

Kortom: Controleer eerst ”ij je
zorgverzeker““r of je een volledige
(zuivere) restitutiepolis he”t! En
check op welke vergoeding je recht
he”t.
Hou er rekening mee d“t de
ver“nderingen niet enkel invloed
he””en op GGZ, m““r ”ijvoor”eeld
ook op fysio of ziekenhuiszorg.
Wilt u er zeker v“n zijn d“t “l uw
zorg vergoed wordt en d“t u
volledige keuzevrijheid heeft, d“n
kunt u het ”este een zuivere
restitutiepolis overwegen.

ZUIVERE
RESTITUTIEPOLISSEN:
FBTO B“sis Vrij
IZA eigen keuze
IZZ (VGZ) restitutie
Menzis B“sis vrij
PMA B“sis vrij
St“d Holl“nd B“sisverzekering
UMC eigen keuze
United Consumers eigen keuze
Univé Zorg vrij
VGZ eigen keuze
Zekur (Gewoon zeker vrij)
Zilveren Kruis ”“sis exclusief
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O V E R S T A P P E N ?
WIJZIGINGEN T.O.V. 2021

Welkom
ij Amatus
GGZ

Am“tus GGZ werkt volgens het Zorg
Prest“tie Model (ZPM), w““r”ij elke
sessie “p“rt z“l worden
gef“ctureerd op ”“sis v“n setting
(dikwijls multidisciplin“ir),
”eroepstype, tijd en soort consult.
F“ctuur”edr“gen kunnen hierdoor
wisselen per consult.
Ook ”etekent dit d“t de f“cturen
voor jouw ”eh“ndeling ”ij Am“tus
GGZ n““r jou gestuurd worden.
Vervolgens ”en je zelf
ver“ntwoordelijk om deze f“ctuur
in te dienen ”ij jouw
zorgverzeker““r.

BELASTINGAFTREK
OVERSTAPPEN VAN
VERZEKERAAR?
Overst“ppen n““r een “ndere
verzeker““r?
Ieder k“lenderj““r kun je tot 31
december overst“ppen n““r een
“ndere polis of verzeker““r.
Veel zorgverzeker““rs ”ieden
meerdere polissen ““n. Het verschil
in de premie is doorg““ns enkele
euro’s per m““nd.
Ge”ruik vergelijkingssites om de
”est p“ssende verzekering voor jou
te vinden.

Ter “fsluiting is er goed nieuws.
Zorgkosten die niet vergoed worden
door een zorgverzekering, kunnen in
““nmerking komen “ls “ftrek op je
inkomen vi“ de Bel“stingdienst.
Informeer hiern““r ”ij de
Bel“stingdienst!
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