Toelatingsbeleid CZ patiënten
met ingang van 1 januari 2018
KEUZE VAN UW POLIS

U heeft een zorgverzekering bij CZ afgesloten.
CZ geeft u een keuze uit diverse polissen om u te verzekeren voor ziektekosten. U hebt daarin een keuze gemaakt en
waarschijnlijk voor de optie gekozen, die goed bij uw ziektekosten past.
PsyToBe heeft echter geen contract met CZ kunnen afsluiten.
Wat betekent dat voor u?
Wij verzoeken u een Akte van Cessie te ondertekenen, zodat als u bij ons in behandeling gaat, wij uw behandeltraject kunnen
declareren bij de zorgverzekering.
Wat betekent het voor ons?
Voor patiënten, die bij CZ verzekerd zijn, kregen wij in het verleden maximaal 70 tot 75% van de kosten van een behandeling
door CZ vergoed; in sommige gevallen zelfs 60%. Dit was voor ons onacceptabel.
Maar wat nu als u bij CZ verzekerd bent?
Vanaf 1 januari 2018 behandelen wij alleen nog patiënten, die een restitutiepolis/ zorgkeuzepolis hebben afgesloten bij CZ. U
kunt u natuurlijk ook verzekeren bij een andere ziektekostenverzekeraar.
Er zijn dus 2 opties voor u:
 U wijzigt uw verzekering bij CZ in een restitutiepolis (als u die nog niet hebt)
 U kiest een andere ziektekostenverzekeraar (met uitzondering van Menzis, want ook voor deze
ziektekostenverzekeraar geldt dat u alleen met restitutiepolis in behandeling wordt genomen).
Als u uw keuze hebt gemaakt…



Wilt u dan het secretariaat voor begin januari 2019 op de hoogte brengen van uw keuze? Zij kunnen dan uw
verzekeringsrecht bij CZ controleren.
Mocht u per 1 januari 2019 geen zorgkeuze-/restitutiepolis hebben bij CZ, dan zullen wij u niet meer verder van dienst
kunnen zijn.

Wij hebben de kosten voor u op een rijtje gezet.
Zoals onderstaand voorbeeld laat zien (overzicht 2018 *) kan dit in uw geval betekenen dat uw kosten voor uw polis met € 5,91
tot maximaal € 9,72 per maand zullen stijgen (afhankelijk van de door u gekozen optie én bij een Eigen Risico van € 385,--).
*prijswijzigingen m.i.v. 1 januari 2019 voorbehouden
Zorgbewustpolis:

€ 104,30

Zorg-op-maat-polis

€ 108,11

Zorgkeuzepolis:

€ 114,02

Jaarlijks betekent dit een verhoging van € 70,92 tot € 116,64, afhankelijk van uw huidige polis.
Let op: Eigen Risico wordt altijd teruggevorderd bij de patiënt!
Wat zijn de gevolgen voor u?
U kunt in behandeling genomen worden bij PsyToBe als u op 1 januari 2019 een zorgkeuze-/ restitutiepolis heeft afgesloten bij
CZ.
Tot slot…
U kunt er ook voor kiezen u bij een andere zorgverzekeraar te verzekeren per 1 januari 2019
(met uitzondering van Menzis, want ook voor deze ziektekostenverzekeraar geldt dat u alleen met restitutiepolis in behandeling
wordt genomen).
Leest u ook bij andere zorgverzekeraars goed de voorwaarden zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan!

