KOSTEN VAN UW BEHANDELING BIJ REINIER VAN ARKEL IN 2019
Hoe komt de rekening van uw behandeling of beg eleiding tot stand?

Directe kosten

Indirecte kosten

diagnostisch onderzoek
intakegesprek
behandelgesprekken
telefonisch consult
opname
internetbehandeling
begeleiding

Totaal

overleg met verwijzers
overleg tussen
specialisten
verslaglegging

De directe en
indirecte
kosten vormen
samen het
totaal op uw
rekening

Wi e betaalt u w rekening ( g rotendeels) en wat moet u z elf betalen?
De rekeni ng wordt verg oed door u w z org verz ekeraar, het Zorg kantoor of uw g emeente. U betaalt een ei g en ri si co of
een eig en bi jdrag e. A ls u g ebru i kmaakt van verschillende vormen van z org dan g elden hi ervoor ook verschi llende
verg oedi ng en.

Type zorg

Wordt vergoed door:

Behandeling jeugd jonger dan 18

Jeugdwet

Behandeling zonder opname

Zorgverzekeringswet

Met of zonder opname

Alle behandelvormen zonder opname.

Ongeacht de duur van de behandeling
Behandeling met opname tot 1 jaar

Alle tijdelijke opnames en opnames tot één
jaar (365 dagen aaneengesloten) in een

Uw gemeente
Uw Zorgverzekeraar

Zorgverzekeringswet
Uw Zorgverzekeraar

GGZ-kliniek.

Behandeling met verblijf tot 3 jaar

Zorgverzekeringswet: Langdurige

maximaal 2 jaar. De Zorgverzekeringswet

Uw Zorgverzekeraar. Dit moet aangevraagd

Gaat in na één jaar opname en loopt

+ LGGZ vergoedt zodoende in totaal 3 jaar

behandeling met verblijf.

Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar

Behandeling met verblijf langer dan 3 jaar.
Het CIZ bepaalt of u hier recht op heeft.

Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ)
worden door uw GGZ-behandelaar.

Begeleiding zonder behandeling in groep
of individueel

Beschermd wonen zonder behandeling

bijdrage meer.
Eigen risico

Uw zorgverzekeraar verrekent het
eigen risico (€ 385,- met evt. vrijwillig
verhoogd eigen risico) met u, tenzij u
dat al hebt betaald voor het ontvangen
van andere zorg. Ook de kosten van
medicijnen vallen onder het eigen risico.
Daarnaast betaalt u voor sommige
medicijnen ook een eigen bijdrage. Het
gaat hier om de overige kosten die niet
worden vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage kan oplopen
tot max. € 250,- per jaar. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar
Eigen bijdrage

De regio waar u woont, bepaalt bij welk

WLZ is afhankelijk van het inkomen.

is dat VGZ (ongeacht of u hier verzekerd

Ondersteuning vanuit de Wmo kost

Het zorgkantoor

zorgkantoor u terechtkunt. In onze regio

De hoogte van de eigen bijdrage in de

vanaf 1 januari 2019 voor alle

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

huishoudens maximaal € 17,50 per

Uw gemeente

eigen bijdrage wordt niet meer

(WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)

Uw kern/centrumgemeente
Begeleide dagbesteding

Vanaf 1 januari 2016 is er geen eigen

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

bent).
Begeleiding

U betaalt zelf:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)

Uw gemeente

Met uitzondering van door justitie opgelegde forensische GGZ.
Meer informatie
Betaling van uw behandeling kan vragen oproepen. U kunt uw vragen stellen aan het
team facturatie door een e-mail te sturen aan facturatieteam@reiniervanarkel.nl.

Het origineel van deze infographic is van GGZ Noord-Holland-Noord.
We hebben de informatie en kleurgebruik omgezet naar de situatie voor Reinier van Arkel

vier weken. Bij de berekening van de

gekeken naar de hoogte van het
inkomen en vermogen.

