Inhouding Eigen Risico

U betaalt in HartKliniek hetzelfde als in een ziekenhuis
namelijk alleen uw eigen risico

HartKliniek heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. Gelukkig worden alle kosten, met
uitzondering van het jaarlijks eigen risico-deel, wel volledig vergoed.
Net zoals in alle ziekenhuizen wordt ook bij ons uw eigen risico aangesproken. De eerste
zorgkosten in een jaar dient u voor een bepaald bedrag zelf te betalen. Dit heet het ‘eigen
risico’. Het eigen risico bestaat uit een wettelijk verplicht deel en een eventueel door u
gekozen vrijwillig deel. In 2017 en 2018 bent u verplicht om jaarlijks de eerste € 385,- aan
medisch-specialistische kosten zelf te betalen. Daarnaast wordt ook eerst het vrijwillig eigen
risico aangesproken, tenminste als u dit heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico rechtstreeks met u of direct met ons. Het
wordt ingehouden op de vergoeding die zij voor u betalen. Indien u uw eigen risico nog niet
had ‘opgemaakt’, dan betekent dit voor u dat u het ingehouden deel alsnog zelf moet betalen
aan ons. Is dit het geval, dan zullen wij het bedrag dat wij hierdoor mislopen alsnog op u
verhalen. U ontvangt dan van ons hiervoor een factuur met het verzoek dit door ons gemiste
deel aan ons te willen overmaken. Uw zorgverzekeraar zal dit ook aan u melden. Omdat de
administratie bij de zorgverzekeraar soms vele maanden duurt, kan het zijn dat u soms pas
na 1 á 2 jaar (!) onze factuur ontvangt. Houdt hier rekening mee, zodat u straks niet voor een
verrassing komt te staan. Bewaar deze brief bij uw administratie, zodat u later onze factuur
begrijpt.
Mocht u hier, ook later, vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag.
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Bel ons voor meer informatie via 088 - 500 2000, vraag naar de financiële administratie

