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- Het doorgeven van recepten
- Sluitingsdagen van de praktijken
- Ontwikkeling
- Uw zorgverzekering en GGZ-vergoedingen in 2016
Beste lezer,
Een nieuwsbrief om u weer op de hoogte te stellen van veranderingen en aanpassingen binnen
De-Kering.
We vragen u bij het aanvragen 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! Neem vooral rond de feestdagen een ruime marge in acht!
Zoals u zult begrijpen zijn we beide kerstdagen gesloten, op vrijdag 18 december hebben wij een
bijeenkomst met het team en zijn dan vanaf 15.00 uur niet bereikbaar. Op donderdag 24 december
en donderdag 31 december is het secretariaat afwezig. U kunt indien nodig een mail sturen naar
info@de-kering.nl of een bericht inspreken op de voicemail.
De mail wordt ook bij afwezigheid van het secretariaat gelezen en de voicemail beluisterd.
De-Kering bestaat het komende jaar 6 jaar en we groeien nog steeds! Naast de specialistische GGZ
behandelingen kunt u nu ook bij ons terecht voor de behandelingen binnen de Basis Generalistische
GGZ. Op de website www.de-kering.nl kunt u hierover aanvullende informatie vinden.
Het aantal collega’s waar we mee samenwerken is ook dit jaar gegroeid. Mogelijk hebt u al met een
of meerdere van hen kennis gemaakt. Kurt Pijpers verzorgt Psycho Motore Therapie (PMT), Winke
Swinkels is aan de slag als basis psychologe. Recent is Hans Vissers op fulltime basis ons team komen
versterken. Hij is GGZ verpleegkundig specialist en u kunt hem treffen als behandelaar. Femke Maas
verzorgt voor 8 uur per week een deel van de Planning en Control, zij houdt zich dus voornamelijk
met de financiële administratie bezig.
Inmiddels zijn we ook aangesloten bij de Regeling Klachtenbehandeling van Inzet voor Zorg, deze
regeling is specifiek bedoeld voor kleine instellingen en ZZP’ers.
De folder van de regeling kunt u op de website vinden.
Een aantal van u heeft zeker ook al kennis gemaakt met onze e-health modules welke wij betrekken
van Therapieland. Voor u is het nieuw, maar voor ons ook!
Graag horen we uw bevindingen met deze manier van behandeling en educatie.

En natuurlijk moeten de zorgverzekeraars nog aan bod komen! We bieden GECONTRACTEERDE ZORG
voor de volgende zorgverzekeraars:
- De Friesland
- VGZ, UNIVE (Zeker), 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
Vaak wordt gedacht dat restitutiepolissen veel duurder zijn dan de naturapolis, dit valt alles mee!
Recent berichtte een cliënt dat de restitutiepolis van CZ ( zorgkeuze ) met de aanvullende 50+
verzekering ( die hij ook al eerder had ) in totaal 5,00 euro per maand duurder bleek te zijn.
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 natura basispolis heeft bij een
verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten.
Wij vragen een minimale vergoeding van 85% van het NZA tarief. Vaak vergoed een natura polis de
niet-gecontracteerde zorg met een tarief tussen de 60% en de 90%. Om het nog ingewikkelder te
maken kan het ook zijn dat zij een marktconform of wettelijk tarief hanteren waarbij de vergoeding
uiteindelijk nog lager kan uitvallen. Als u perse een naturapolis wilt of moet houden, informeer dan
bij uw zorgverzekeraar en vraag goed door. Mocht u te maken hebben met een bewind voering of
WSNP overleg met uw bewindvoerder, wij zijn bereid om een offerte voor hen te maken ( met uw
goedkeuring ).
Laat u geen dure aanvullende verzekering aanpraten door een medewerker van enige
zorgverzekeraar met de veronderstelling dat de behandeling bij De-Kering wel geheel vergoed wordt!
Wij worden vergoed vanuit de basisverzekering en zijn een erkende WTZI instelling.
Hopelijk is de materie wat duidelijker geworden voor u!
Stel uw vragen aan uw behandelaar of bij voorkeur via de mail op: info@de-kering.nl, wij denken
graag met u mee. Maar neem a.u.b. ook de moeite vragen bij uw zorgverzekeraar te stellen. U hebt
tot 31-12-2015 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.
Dan rest ons nog u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016 te wensen!
We ontmoeten u graag weer in het nieuwe jaar!
Maatschap De-Kering, Geert De Bruyn, Riemer van der Wal, Govert Bras & Anita Eerland.

