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Contractafspraken zorgverzekeraars 2022
Beste bezoeker van Praktijk Oefentherapie Hoorn,
Wij informeren u graag over de zorgverzekeringen waar wij als praktijk een contract mee
hebben gesloten. Wij krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin
worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
een contract. In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars
meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding
komt. Wij willen de kwaliteit juist hooghouden zoals u van ons gewend bent. En met de
regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang.
Dit betekent dat we ook voor 2022 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de
contracten en hebben dan ook in 2022 niet alle contracten getekend.
Consequenties voor u als patiënt:
• Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee sluiten hoeft u niets te doen. Wij
declareren rechtstreeks bij uw verzekering.
• Wanneer uw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat, betaalt u de nota
zelf per pin in de praktijk en ontvangt u een nota. De nota dient u zelf in bij uw
zorgverzekeraar.
• Per contactmoment van een half uur, 70 tot 100% vergoeding, met een investering
van 0 tot 10 euro maximaal zelf bij te betalen.
Bijvoorbeeld:
U bent verzekerd bij Caresq. Wij hebben voor 2022 geen contract met ONVZ getekend, maar
u wilt vanwege persoonlijke redenen niet weg bij ONVZ. Dan kunt u in plaats van een
naturapolis kiezen voor een restitutiepolis. Hier betaalt u iets meer voor en betekent dat u
ook bij niet- gecontracteerde zorgverleners terecht kunt en daar een eerlijke vergoeding
voor terug krijgt. Wanneer u een naturapolis heeft bij ONVZ krijgt u van uw verzekering
ongeveer 70% van het zogenaamde door ONVZ bepaalde marktconforme tarief. Wanneer u
een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief vergoed.
Informeer u bij uw verzekering over de kosten van deze restitutiepolis en het door de
zorgverzekeraar bepaalde marktconforme tarief!
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Voor 2022 heeft POH contract overeenkomsten met:
Achmea (inclusief FBTO,
Interpolis, De Friesland,
Zilverenkruis,ZieZo, Prolife en
AON )
VGZ (inclusief IZA, UMC, UNIVE,
Zekur, Bewuzt, IZZ )
CZ (inclusief OHRA, Nationale
Nederlanden, Just en CZ-direct)
Menzis (inclusief Anderzorg,
HEMA, INK)
Zorg en Zekerheid (inclusief
ARVZ)
DSW (inclusief Stad Holland, In
Twente)

