
 
 
 
 
 
 

Verzekeraarsvergoedingen Ambulante GGZ (Basis en Specialistisch) 2021 

Patiënten die bij de Hezenberg zorg afnemen krijgen dit bij zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde 

zorgverzekeraars vergoed. Dit doen zij onder verschillende condities, te lezen in onderstaand overzicht. De 

kosten voor een intake en een behandeling vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus 

(gedeeltelijk) voor eigen rekening.  

 

Zorgverzekeraar Vergoeding van 
behandeling? 

Op basis van 
contract? 

Machtigingsaanvraag 
nodig? 

Eigen bijdrage? 

Zilveren Kruis ja ja niet nee, tenzij  2) 

Avero ja ja niet nee, tenzij  2) 

DVZ ja ja niet nee, tenzij  2) 

ProLife ja ja niet nee, tenzij  2) 

Agis ja ja niet nee, tenzij  2) 

Interpolis ja ja niet nee, tenzij  2) 

FBTO ja ja niet nee, tenzij  2) 

De Friesland zorgverzekeraar  ja ja niet nee, tenzij  2) 

VGZ ja ja niet nee, tenzij  2) 

Univé ja ja niet nee, tenzij  2) 

UMC ja ja niet nee, tenzij  2) 

IZZ ja ja niet nee, tenzij  2) 

IZA ja ja niet nee, tenzij  2) 

Trias ja ja niet nee, tenzij  2) 

IAK ja ja niet nee, tenzij  2) 

Menzis ja ja niet nee, tenzij  2) 

Anderzorg ja ja niet nee, tenzij  2) 

Caresq ja ja niet nee, tenzij  2) 

Eucare ja ja niet nee, tenzij  2) 

ONVZ ja nee niet ja 

Aevitea ja ja/nee niet Ja, tenzij 3) 

PNO ja nee niet ja 

CZ ja nee niet ja, tenzij 3) 

Delta Loyd ja nee niet ja, tenzij 3) 

OHRA ja nee niet  ja, tenzij 3) 

Azivo ja ja niet  ja, tenzij 3) 

Zorg en Zekerheid ja nee niet ja, tenzij 3) 

Salland ja nee wel   1) ja, tenzij 3) 

Eno ja nee wel   1) ja, tenzij 3) 

Stad Holland ja nee niet ja, tenzij 3) 

DSW ja  nee niet    ja, tenzij 3) 

1) Wordt door ons tijdens intakefase 

verzorgd. 

2) Tenzij er sprake is van een 

budgetpolis. Dan kan er sprake 

zijn van een eigen bijdrage. 

3) Tenzij er sprake is van een 

restitutiepolis. Dan is er geen 

sprake van een eigen bijdrage. Bij 

een restitutiepolis mag je de zorg 

afnemen waar je dat wilt en vindt 

er 100 % vergoeding plaats. 

 

    

     

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op een momentopname. De Hezenberg kan niet verantwoordelijk worden 

gesteld voor onjuiste of onvolledige voorlichting hieromtrent.  

Ga bij je verzekeraar na of de informatie juist is. Neem bij vragen contact met ons op. 


