Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Zintuigelijke gehandicaptenzorg 2019
Behandeling

Basisverzekeringen
ZorgPlan Restitutie

Basisverzekeringen
ZorgPlan Natura

Aanvullende verzekeringen
Intro
Start
Royaal
Excellent

Aanvullende verzekeringen

Verrichting Omschrijving

Vergoeding Restitutiepolis
(Wmg-tarief of marktconform
bedrag)**

Vergoeding Naturapolis
(75% van het gemiddelde
tarief* waarvoor wij deze zorg
hebben ingekocht bij door ons
gecontracteerde zorgverleners)

2000
2001
2002
2003
2004

€ 12,19
€ 10,86
€ 10,86
€ 24,34
€ 31,46

€ 8,06
€ 7,04
€ 7,04
€ 16,33
€ 21,57

Zorg in verband met een visuele beperking (per 5 minuten)
Zorg in verband met een auditieve beperking (per 5 minuten)
Zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van een
taalontwikkelinstoornis
Uittoeslag zorgverlener (per 5 minuten)
Verblijf in het kader van ZG-zorg

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of
aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een
eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.
* Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het basistarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet.
Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit
geen waarde gehecht.
** Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden W mg-tarieven genoemd. Indien er geen W mg-tarieven zijn vastgesteld gelden marktconforme bedragen.
Deze worden niet in dit overzicht getoond (er staat dan "op aanvraag"). Een indicatie van deze marktconforme bedragen kunt u bij ons opvragen. Uitgangspunt
is dat maximaal de indicatieve bedragen worden vergoed. Zijn de kosten hoger (dan het indicatieve bedrag), dan beoordelen wij of de declaratie in uw geval
niet onredelijk hoog is. Deze onredelijk hoge bedragen mogen wij volgens de wet niet vergoeden. Hierover informeren wij u.

