Overzicht Kliniek Kop & Lijf en Zorgverzekeraars
Enkele verzekeraars vergoeden onze trajecten niet, enkele niet volledig, en sommige zonder
problemen. Hieronder een volledig overzicht.

Voor 2022 hebben wij een contract met EUcare (Aevitae).

Enkele verzekeringen vergoeden onze trajecten niet:
•
•
•

Achmea
DSW
Zorg en Zekerheid

(Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Pro Life, ZieZo)
(DSW, InTwente, Stad Holland)
(AZVZ, Zorg en Zekerheid)

Als iemand bij ons in behandeling wil blijven adviseren we dus om bij bovenstaande geen verzekering
af te sluiten.

De verzekeringen die onze trajecten wel vergoeden, voor een aantal verzekeringen zal er een eigen
bijdrage gevraagd worden:
•

ASR

(a.s.r., Ditzo; wel met een machtigingsaanvraag na de intake)

•

Menzis

(Anderzorg, Hema, Menzis, VinkVink, PMA)

Waarbij een eigen bijdragen gevraagd wordt bij: Anderzorg Compat, Anderzorg Basis

•

Eno

(HollandZorg, Salland, ZorgDirect)

•

VGZ

(Bewuzt, IZA, IZZ (door VGZ), UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers,
Besured, National Academic, Promovendum)

Waarbij een eigen bijdragen gevraagd wordt bij: Bewuzt Basis,Univé Zorg Select

•

CZ

(CZ CZdirect, IZZ (door CZ), Just, Nationale-Nederlanden, OHRA)

Waarbij een eigen bijdragen gevraagd wordt bij CZ Direct, CZ Zorgbewustpolis, Just Basic
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•

ONVZ

•

Ook bij: Studentengoedverzekerd Budget en Studentegoedverzekerd Basis Zeker zal er
gevraagd worden een eigen bijdrage te betalen.

(Jaaah, ONVZ, PNOzorg, VvAA; wel met een machtigingsaanvraag na de
intake)

Eigen Bijdrage
De eigen bijdrage betreft een bijbetaling voor de bovenstaande polissen die minder dan 75% van het
NZa tarief uitbetalen.
Daarnaast vergoedt CZ maar 15% ondersteunende beroepen (pmt, bt en mw). Vanaf volgend jaar
betekent dat 3/4 sessies per 6 weken.
Om ons volledig programma aan te kunnen bieden en zo het maximale uit onze behandeling te
kunnen halen bieden wij een aanvullende module Ondersteunende Beroepen die iemand kan kiezen
om bij te nemen.
De kosten voor de eigen bijdrage en de OB module zijn de volgende:
Per maand
Bijbetalen bij een budgetverzekering
voor 6 weken SGGZ trajecten int
Bijbetalen bij een budgetverzekering
voor 12 weken SGGZ trajecten int
Bijbetalen bij een budgetverzekering
voor een BGGZ traject (8 sessies)
CZ bijbetalen voor complete PMT en
beeldend therapie per maand voor
volledige interventie
Module PMT en beeldend per
maand

€

502,16

€

502,16

€

185,-

€

339,72

€

1104,09

Totaal per traject

€

€

1.004,31

1.506,47
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