
November 2020

Betreft: informatie omtrent de praktijk voor alle patiënten die onder behandeling zijn of in 

het verleden zijn geweest.

 

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de praktijk besloten om geen contract meer af te sluiten met 

een aantal zorgverzekeringen. Het gaat hierbij om de CZ-groep en de Menzis-groep. Onder andere, 

de mijns inziens, onredelijke eisen die niet in het belang zijn van de patiënt en de praktijk, zijn 

doorslaggevend geweest om deze stap te ondernemen. We zijn ons ervan bewust dat de eisen 

gesteld door de verzekeraar uiteraard per klacht en dus per patiënt kunnen verschillen.

Wat betekent dit voor u?

Indien u verzekerd bent bij CZ of Menzis in 2021 of voornemens bent om bij één van deze 

verzekeringen uw zorgverzekering af te sluiten en u komt voor een behandeling in de praktijk kan 

deze behandeling niet rechtstreeks meer bij bovenstaande zorgverzekering worden gedeclareerd. U 

zult een factuur van de praktijk ontvangen en deze zelf moeten declareren bij uw zorgverzekering. 

Afhankelijk van de vorm van uw polis (natura of restitutie) zult u de behandeling geheel of slechts 

gedeeltelijk vergoed krijgen. Ik adviseer u om uw polis te controleren en/of zelf bij uw 

zorgverzekering te informeren wat voor u de (financiële) gevolgen (kunnen) zijn, zodat u in 2021 

niet voor verrassingen komt te staan als u zich aanmeld voor een behandeling.

Voor degenen die geen verzekering heeft afgesloten bij één van bovenstaande zorgverzekeringen 

geldt dat de praktijk de behandeling wél rechtstreeks kan declareren en voor u veranderd er niets.

Kortom:

De praktijk heeft geen contract meer met:

•CZ-groep: dit zijn onder andere CZ, OHRA Nationale Nederlanden

•Menzis-groep: dit zijn onder andere Menzis, FNV, Anderzorg, HEMA

bij bovenstaande verzekeraars krijgt u een factuur van de praktijk en kunt u die bij uw verzekeraar 

indienen, afhankelijk van uw polis krijgt u een wel of geen (gedeeltelijke) vergoeding.
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De praktijk heeft nog wel contracten met onder andere:

•DSW-groep: DSW, Stad Holland, in Twente

•VGZ-cooperatie: UMC, IZZ, IZA, Eucare, VGZ

•Achmea-groep: FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis, Aevitae

•Ditzo, de Amersfoortse en ASR

•ONVZ en de VVAA

bij bovenstaande verzekeraars verandert er niets ten opzichte van wat u gewend bent.

Staat de verzekeraar waar u een verzekering heeft afgesloten er niet bij, dan kunt u mij altijd vragen

of deze onder de CZ- of Menzis-groep valt.

Ik hoop dat u voldoende bent geïnformeerd, indien u vragen heeft kunt u te allen tijden contact met 

mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Bouwman
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