Betalen van ziekenhuiszorg

Bezoekt u binnenkort Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, of bent u al
patiënt? In deze folder informeren wij u over het betalen van ziekenhuiszorg.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren
tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten
van ziekenhuiszorg. Maar, u betaalt ook zelf een deel van de kosten als u het
ziekenhuis bezoekt.

U betaalt altijd een wettelijk verplicht eigen risico, als de zorg vergoed wordt
vanuit de basisverzekering. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks
vastgesteld;

Als u zorg nodig heeft die niet onder de basisverzekering valt, kan het zijn dat
u de rekening geheel of voor een deel zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van
uw aanvullende verzekering en de polisvoorwaarden;

Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Het Van WeelBethesda Ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. U
kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

Goede en betaalbare ziekenhuiszorg
In Nederland maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken (contracten)
met elkaar over kwaliteit, aantallen en prijzen van een groot deel van de
ziekenhuisbehandelingen. De afgesproken prijzen zijn gebaseerd op de
gemiddelde zorgkosten van alle patiënten die voor dezelfde of soortgelijke
behandeling in het ziekenhuis zijn geweest.

Zorgproducten
Een ziekenhuis declareert het grootste deel van de zorg op basis van
zorgproducten. Een zorgproduct is het pakket van de diagnose en de uitgevoerde
behandelingen, onderzoeken en afspraken die hierbij horen. Voor het gehele
zorgproduct wordt één prijs berekend. Voor het registreren en afsluiten van
zorgproducten gelden specifieke regels. Zo moet een zorgproduct met een
operatie, 42 dagen na de operatie gesloten zijn. Een zorgproduct zonder operatie
loopt 90 dagen. Na afsluiting van het zorgproduct verstuurt de zorgadministratie
de nota. Soms kan het dus een tijd duren voordat de rekening wordt verstuurd.
Het ziekenhuis probeert alle benodigde zorg te plannen binnen één zorgproduct.
Wanneer dit niet lukt wordt er een vervolgtraject (nieuw zorgproduct) geopend.
Hiervoor brengen wij opnieuw kosten in rekening. Het ziekenhuis is verplicht om
zich aan deze registratieregels te houden.
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De meeste zorg wordt vergoed
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verleent voornamelijk zorg die valt onder de
basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De
overheid stelt jaarlijks vast wat tot het pakket van de basisverzekering behoort.
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis stuurt de rekening van de verleende zorg en
behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Een contract tussen uw
zorgverzekeraar en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is hiervoor wel een
voorwaarde.

Eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk verplicht eigen risico. Dit
betekent dat u de ziektekosten tot aan de hoogte van het eigen risico zelf moet
betalen. Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat u een hoger eigen risico
heeft. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar.

U heeft een aanvullende verzekering
Niet alle ziekenhuiszorg valt (helemaal) onder de basisverzekering. U kunt zich
hiervoor aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld een sterilisatie of een ooglidcorrectie
op niet-medische indicatie. Of de verleende zorg en behandeling wordt vergoed
uit de aanvullende verzekering, hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden. Lees
daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar door om te weten of u wel of
niet een beroep kunt doen op uw aanvullende verzekering. Heeft u geen
aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet
onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe. Bij twijfel adviseren wij u
contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Het ziekenhuis heeft geen contract met uw zorgverzekeraar / u heeft een
budgetpolis
Veel verzekeraars bieden voordelige polissen aan onder de noemer budgetpolis.
Vaak geldt bij deze polissen een beperkte keuze in ziekenhuizen waar u naartoe
kunt. Soms wordt niet iedere behandeling in elk ziekenhuis vergoed.
Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als deze
geen contract heeft afgesloten met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en u wel
in ons ziekenhuis behandeld wilt worden. Een spoedbehandeling wordt altijd
vergoed.
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Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten met Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis, dan moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen. Als er
geen contract is met uw zorgverzekeraar brengt Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis de zogenaamde passantentarieven in rekening. De passantentarieven
zijn te vinden op de website van het ziekenhuis, www.vanweelbethesda.nl. Nadat
u de rekening zelf aan het ziekenhuis heeft betaald, kunt u deze indienen bij uw
zorgverzekeraar voor een (eventueel) gedeeltelijke vergoeding.

Geen medische noodzaak
Zorg zonder medische noodzaak, bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, is altijd
uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u zelf,
tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. U kunt bij het betreffende specialisme
een prijsopgave opvragen.

Altijd verwijsbrief nodig
U heeft een verwijzing voor geplande specialistische zorg nodig als u wilt dat deze
wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in
een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of
dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf
verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts,
maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per
zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een
verwijsbrief is een jaar geldig.

U bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar
de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van uw behandeling verzekerd was.
De startdatum van de zorg is bepalend voor welke zorgverzekeraar de rekening
ontvangt en over welk jaar uw eigen risico wordt verrekend.
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U bent niet verzekerd voor ziektekosten
Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een
basisverzekering afsluiten. Indien u zorg ontvangt wanneer u niet bent verzekerd,
betaalt u de volledige kosten voor de zorg zelf. Het is niet mogelijk om een
zorgverzekering met terugwerkende kracht af te sluiten. U betaalt vooraf een deel
van de te verwachten kosten, dit zijn de passantentarieven. De passantentarieven
zijn te vinden op onze website, www.vanweelbethesda.nl.
Indien u vanwege uw geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering hebt
afgesloten, bent u verplicht een ontheffing aan te vragen bij de Sociale
Verzekeringsbank. De volledige kosten voor de zorg moet u zelf betalen. U betaalt
vooraf een deel van de te verwachten kosten. Indien u een kopie van uw
ontheffing van de Sociale Verzekeringsbank stuurt naar de zorgadministratie,
wordt een gereduceerd tarief gefactureerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Stichting Gemoedsbezwaren tegen Verzekeringen, te Gouda.

Bewijs van verzekering en legitimatieplicht
Wanneer u het ziekenhuis bezoekt dient u altijd een verzekerings- en
legitimatiebewijs te kunnen tonen. Kunt u dit niet, dan betaalt u voordat u
behandeld wordt een deel van de kosten. U dient dan zo spoedig mogelijk een
verzekerings- en legitimatiebewijs te tonen zodat het ziekenhuis de overige kosten
kan declareren bij uw zorgverzekering.

Betalingsvoorwaarden
Op alle door Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis rechtstreeks aan de patiënt
gefactureerde verleende zorg en behandeling zijn de algemene voorwaarden van
toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de
rechtbank te Rotterdam. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website
van het ziekenhuis, www.vanweelbethesda.nl. De algemene voorwaarden zijn niet
van toepassing als uw zorgverzekeraar de volledige kosten vergoedt aan het
ziekenhuis.
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Vragen
Als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw
polisvoorwaarden, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar.
Als u vragen heeft over de prijzen en/of facturen van Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis kunt u contact opnemen met de afdeling zorgadministratie van
maandag tot en met vrijdag van 7.30 -16.00 uur op 0187-607611 of via
zorgadministratie@curamare.nl
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, t.a.v. Zorgadministratie
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Op de website van het ziekenhuis vindt u meer informatie over het betalen van
ziekenhuiszorg, www.vanweelbethesda.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op:
 www.dezorgnota.nl
 www.meerwetenoverdezorg.nl
 www.zorgverzekeringslijn.nl
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