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Het doorgeven van recepten
Sluitingsdagen van de praktijken
Ontwikkelingen bij De-Kering
Uw zorgverzekering en GGZ vergoedingen in 2015

Beste lezers,
Een nieuwsbrief… primeur in het bijna 5-jarig bestaan en de bedoeling dit
vanaf nu enkele keren per jaar te gaan verzorgen zodat u op de hoogte blijft
van veranderingen en aanpassingen binnen De-Kering.
We willen u vragen bij het doorgeven van recepten rekening te houden met
het feit dat het soms onmogelijk is deze dezelfde dag nog richting apotheek te
verzenden. Probeert u een tijdspanne van enkele dagen in acht te nemen!
Zoals u zult begrijpen zijn we beide Kerstdagen gesloten, op vrijdag 19
december hebben wij een bijeenkomst met het team en zijn dan moeilijker
bereikbaar. Spreek uw bericht in! Op woensdag 31 december is het
secretariaat afwezig (u kunt de voicemail inspreken) en vrijdag 2 januari zijn
we gesloten.
De-Kering bestaat het komende jaar 5 jaar en we groeien nog steeds! Naast
de Specialistische GGZ behandelingen kunt u ook bij ons terecht voor de
behandelingen binnen de Basis Generalistische GGZ. Eerder werd deze
laatste variant de 1ste lijn genoemd. Ook het aantal freelancers waar we
samen de klus mee klaren groeit. Binnenkort kunnen we u ook Psycho Motore
Therapie (lichaamswerk) gaan bieden als onderdeel van de multidisciplinaire
behandeling. Mocht het zo zijn dat uw behandelaar vindt dat dit een nuttige
aanvulling in het behandelaanbod voor u is zal hij of zij dat met u bespreken.
Dan nu een onderwerp dat u mogelijk hoofdbrekens bezorgd.
De vergoedingen door de zorgverzekeraars in 2015!
We bieden gecontracteerde zorg voor de volgende verzekeraars;

- De Friesland
- VGZ, Unive ( Zekur), Iza, Trias, De Goudse verzekeringen, Zorgverzekeraar
UMC, IZZ, (IAK, Aevitae, Turien).
Tot dusver hebben we met alle andere verzekeraars geen contract. Een
algemeen advies dat wij u kunnen geven is een restitutiepolis af te sluiten.
Er zijn een aantal verzekeraars die vooral restitutiezorg aanbieden. Een
aantal goede opties zijn;








ONVZ
Delta Lloyd restitutiepolis
OHRA
PNO
DITZO
FBTO restitutiepolis
Zorgkeuzepolis van CZ

De restitutiepolis biedt ons over het algemeen een reële vergoeding waardoor
u niet geconfronteerd wordt met extra kosten.
Wanneer wordt u zeker geconfronteerd met extra kosten, als u een
verzekeraar heeft waar wij geen contract mee hebben afgesloten?
Als u een naturapolis heeft bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar
betekent dat vaak dat wij een maximale vergoeding krijgen van 75% van de
rekening (die overigens altijd marktconform is en het NZA tarief niet
overstijgt). Wij vragen een vergoeding van 85% van de rekening, dit betekent
voor u 10% bijbetalen. Bespreek met een van ons, het secretariaat of uw
behandelaar, wat dit voor u kan betekenen.
Momenteel wordt er door de verzekeraars hard gewerkt de budgetpolissen
aan de man/vrouw te brengen. Als u kiest voor een budgetpolis bij een
verzekeraar waar wij geen contract mee hebben; dan is behandeling bij DeKering niet mogelijk, de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg is dan
minimaal waardoor we u een hoog bedrag aan bijbetaling zouden moeten
vragen.
De lengte van deze nieuwsbrief is ontoereikend nog verder op deze materie in
te gaan. Daarnaast speelt ook mee dat deze week (15-12/19-12) in de Eerste
Kamer wordt gestemd over een aanpassing in de Zorg Verzekering Wet. Als
het voorstel wordt aangenomen wordt keuzevrijheid nog verder beperkt. Het
kiezen van een restitutiepolis wordt hierdoor alleen maar belangrijker! Of
natuurlijk kiezen voor een zorgverzekeraar waar een contract mee is
afgesloten.
Wij hopen u enig licht in deze ondoorzichtige materie gebracht te hebben.

Stel uw vragen aan uw behandelaar of bij voorkeur via de mail op info@dekering.nl, we denken graag met u mee. Maar neem a.u.b. ook de moeite uw
ergernissen en vragen bij uw zorgverzekeraar te laten aan te geven. U bent
immers de klant (die is toch koning...)!
U hebt tot 31-12-2014 de mogelijkheid uw zorgverzekering aan te passen,
mocht dit nodig zijn. We hopen dat u zich enigszins in de materie wilt
verdiepen om uzelf te behoeden voor onkosten waar u niet op had gerekend.
De behandeling/zorg die wij bieden valt onder de basis verzekering!
Dan rest ons nog u Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015 te
wensen ! We ontmoeten u graag weer in 2015 !
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