
08/10/2020 Inzicht in tarieven - ONVZ

https://www.onvz.nl/vergoedingen/inzicht-in-tarieven 1/1

Menu 

Bereken premie English Inloggen

Moet u een medische behandeling ondergaan? Dan wilt u vast graag weten welke kosten
ONVZ vergoedt. W� kunnen u in de meeste gevallen vertellen of uw behandeling wordt
vergoed. En wanneer het eigen risico van toepassing is. Zo weet u wat de �nanciële
gevolgen z�n van uw keuze.

 Vergoedingen

Inzicht in tarieven

Restitutieverzekering en pr�safspraken

Heeft u een zorgverzekering b� ONVZ? Dan heeft u optimale vr�e keuze van zorg. W�
bieden namel�k uitsluitend restitutieverzekeringen aan. Dat betekent dat ONVZ de kosten
van de behandeling door een zorgverlener volledig vergoedt.

Voorwaarde is wel dat de zorgverlener pr�zen hanteert die voor die zorg gebruikel�k z�n.
We noemen dit ook wel ‘marktconforme’ pr�zen. Natuurl�k z�n ook de polisvoorwaarden
van toepassing. Net als het verplichte en eventueel vr�willige eigen risico.

Om de zorgkosten in de hand te houden maakt ONVZ afspraken met een belangr�k deel van
de zorgverleners over de pr�s. Voor de vergoeding van uw behandeling maakt het niet uit of
ONVZ met een zorgverlener zo’n pr�safspraak heeft of niet.

ONVZ heeft geen eigen l�st met marktconforme vergoedingen opgesteld. ‘Marktconform’
betekent b� ons namel�k letterl�k: ‘conform de markt’. En dus niet: ‘wat de verzekeraar
vooraf marktconform vindt’. Dat past niet b� een restitutiepolis.

Soms constateert ONVZ dat een nota van een zorgverlener niet marktconform is.
B�voorbeeld omdat die extreem hoog is. In zo’n geval neemt ONVZ contact op met de
zorgverlener om over de pr�s te praten. Wil een zorgverlener niets aan de pr�s doen? Dan
kan het in uitzonderl�ke gevallen gebeuren dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Pr�zen b� ziekenhuiszorg

Voor een groot deel van de ziekenhuiszorg gelden vr�e pr�zen. Ziekenhuizen en
zorgverzekeraars maken over deze zorg pr�safspraken. Deze afspraken kunnen per
ziekenhuis verschillen, b�voorbeeld vanwege de kwaliteit of het aantal patiënten dat wordt
behandeld. Hierdoor betaalt ONVZ voor dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis mogel�k
meer dan in het andere.

De pr�zen in de ziekenhuiszorg, behandelcentra en geestel�ke gezondheidszorg (ggz)
worden berekend volgens de zogeheten dbc-systematiek. De manier waarop dat gebeurt,
kan elk jaar veranderen. Daardoor is het moeil�k om de pr�zen van verschillende jaren met
elkaar te vergel�ken.

Indicatie van de kosten

Wilt u weten wat de zorg in een bepaald ziekenhuis kost? W� kunnen u een indicatie geven
van de te verwachten kosten. Dit woord ‘indicatie’ is belangr�k: wat de zorg in uw geval
precies kost, kunnen w� u vooraf nooit vertellen.

Dat heeft meerdere redenen. Zo is vooraf nooit met zekerheid te bepalen welke DBC voor u
in rekening gebracht wordt: een extra consult of een complicatie b� de behandeling kan al
leiden tot een andere DBC, en dus tot andere kosten. Bovendien z�n pr�safspraken met
zorgverleners niet alt�d op 1 januari van het huidige jaar de�nitief. In dat geval geven w� een
indicatie op basis van de pr�s uit het vorige kalenderjaar.

Wilt u van ons een indicatie van de kosten? Vertelt u ons dan zo goed mogel�k welke
behandeling u verwacht. Of dat het alleen om een consult gaat. Ook vragen w� naar de
zorgverlener van uw keuze. W� kunnen u dan in de meeste gevallen direct laten weten of de
zorg vergoed wordt en in hoeverre kosten onder uw eigen risico vallen.

Wilt u meer gespeci�ceerde informatie? Vraag dan b� de zorgverlener de code van de te
verwachten DBC na. W� zullen u dan binnen 5 werkdagen een indicatie van de te
verwachten kosten geven.

Goed om te weten
ONVZ informeert u graag vooraf over de te verwachten kosten van een behandeling 

De kosten van zorg in het ziekenhuis vallen onder uw eigen risico 

Een ziekenhuis declareert de kosten soms pas enkele maanden na de
behandeldatum



Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar
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030 639 62 22
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