9 november 2020
Beste cliënten,
Half november tot eind van het jaar is dé periode om goed te kijken of uw huidige zorgpolis
nog wel de beste optie voor u is. Hieronder vindt u aandachtspunten die misschien
belangrijk voor u zijn. Wij hebben als praktijk besloten niet met alle zorgverzekeraars een
contract te tekenen.
Omdat wij graag kwaliteit willen blijven geven, konden we ons niet vinden in een aantal
eisen en voorwaarden van de zorgverzekeraars.
Belangrijk voor u om te weten:
1. De goedkoopste premie (een naturapolis) is niet altijd de voordeligste
mogelijkheid. Een goedkope premie heeft een prijs: u krijgt alleen volledige
vergoeding als u naar een zorgverlener gaat die een overeenkomst heeft gesloten
met uw zorgverzekeraar. Het komt steeds vaker voor dat logopedisten (of andere
zorgverleners) een contract met de zorgverzekeraar afwijzen. Natuurlijk mag u
wel behandeld worden door een logopedist die geen contract heeft met uw
zorgverzekeraar, maar de zorgverzekeraar betaalt dan maar een deel van de
nota. De rest moet u zelf bijbetalen. Dat kan oplopen tot € 18,- per behandeling.
2. Als u zelf wil kiezen naar welke zorgverlener u gaat, kan het verstandig zijn om
een restitutiepolis af te sluiten. U betaalt vaak maar een paar euro meer, maar
krijgt dan wel alles vergoed.
3. U mag uw aanvullende verzekering ook afsluiten bij een andere zorgverzekeraar
dan waar u uw basisverzekering afsluit. Dit hoeft niet altijd dezelfde te zijn.
4. Logopedie zit in het basispakket. Voor logopedische zorg heeft u geen aanvullende
verzekering nodig. Boven de 18 jaar moet u wel eerst uw eigen risico opmaken.
5. Behalve restitutiepolissen en naturapolissen bieden zorgverzekeraars ook
andere polissen aan, zoals een budgetpolis (een naturapolis met nog meer
beperkingen in zorgverlenerkeuze) en een combinatiepolis.
Een overzicht:
Een naturapolis: U krijgt rekeningen vergoed van zorgverleners die een contract
hebben met deze zorgverzekeraar. Heeft een zorgverlener geen contract, dan
krijgt u maar een deel vergoed.
Een budgetpolis: Hetzelfde als de naturapolis, maar met nog minder
zorgverleners en/of ziekenhuizen.
Een combinatiepolis: de zorgverzekeraar betaalt de rekening van de
zorgverlener zonder contract, maar bepaalt zelf hoeveel.
Een restitutiepolis: U bent volledig vrij om te kiezen naar welke zorgverlener of
ziekenhuis u wil. De zorgverzekeraar betaalt de hele nota.
6. Elk jaar veranderen zorgverzekeraars hun tarieven en aanvullende pakketten.
Kortom reden genoeg om te kijken of de zorgverzekering die u eerder heeft
afgesloten nog de beste keuze is in uw situatie. Zorgverzekeraars vergelijken kunt
u bijvoorbeeld op zorgwijzer.nl. Ik hoop dat deze aandachtspunten behulpzaam
voor u zijn.
Met vriendelijke groet,
inAlmere Logopedie
Lisette van der Velpen
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