Altijd op de hoogte van je eigen bijdrage
Het Autisme Kenniscentrum heeft geen contract met zorgverzekeraars die vallen onder CZ (CZ, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA), Menzis
(Anderzorg, Hema, Menzis) en Iptiq (BeSured, National Academic, Promovendum). Dit houdt in dat je snel bij ons terecht kunt, maar dat je verzekeraar niet
de héle behandeling vergoedt. Je betaalt dus een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal 20%. Je kunt bij ons terecht met zowel een natura- als
een restitutiepolis van je zorgverzekeraar.

1.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage?

Diagnostiek
Als je je bij ons aanmeldt krijg je eerst een gesprek (intake). Vervolgens doen we onderzoek om vast te stellen of bij jou sprake is van autisme. Voor deze
diagnostiek (onderzoek) is je eigen bijdrage maximaal 550 euro (2019). Hoeveel je precies moet betalen hangt af van je polis. Daarin staat wat je
verzekeraar vergoedt. Je betaalt zelf echter nooit meer dan 550 euro.
Voorbeeld
De nota van het Autisme Kenniscentrum bedraagt € 2.631
Je verzekeraar vergoedt conform je polis
€ 1.885
Je eigen bijdrage 20% van € 2.631:
€ 526
Het verschil tussen de nota (€ 2.631) en het totaal betaalde bedrag van € 2.411 (1.885 + 526) hoef je
niet te betalen. Wij nemen dat voor onze rekening.

Uitgebreide diagnostiek
Uiteraard kennen wij ook uitzonderingen. Blijkt in ons eerste gesprek (intake) dat intensiever onderzoek nodig is, dan bespreken we dat altijd eerst met
jou. Een intensiever traject kost meer tijd. Daarom is de eigen bijdrage hoger, maar nooit meer dan 985 euro. Hoeveel je precies moet betalen hangt weer
af van je polis. Daarin staat wat je verzekeraar vergoedt. Je betaalt zelf echter nooit meer dan die 985 euro (2019). Je beslist zelf of je hiermee instemt.
Behandeling na diagnostiek
Is de diagnose van autisme vastgesteld, dan kun je verder met een behandeling. Dat beslis je zelf, het is dus niet verplicht. Wij bespreken met jou wat
de behandeling is die bij jou past. Dat kan kort of lang zijn. We geven ook aan wat daarvan de kosten en jouw eigen bijdrage gaan zijn. Op basis van die
informatie neem jij een besluit. Kies je voor de behandeling dan leggen wij de afspraken samen vast in een behandelovereenkomst. Zo kom je nooit voor
verrassingen te staan.
Alleen behandeling
Je kunt je ook aanmelden voor alleen een behandeling. Waarschijnlijk is dan elders al vastgesteld dat je autisme hebt. In ons eerste gesprek kijken we naar
de aanpak die het beste bij jou past. Dat leggen we samen vast in een behandelovereenkomst.
Kies je voor een kortdurende behandeling dan is de eigen bijdrage maximaal 550 euro (het werkelijke bedrag hangt weer af van de voorwaarden in je
polis). Is een langere behandeling gewenst, dan is je eigen bijdrage nooit meer dan maximaal 985 euro. Aanpak en kosten leggen we samen vast in een
behandelovereenkomst.

autismekenniscentrum.nl | 088 226 76 26
02-2019

Samenvatting*
Eigen bijdrage*
Alleen diagnostiek

maximaal € 550,-

Alleen diagnostiek uitgebreid

maximaal € 985,-

Alleen behandeling KORT

maximaal € 550,-

Alleen behandeling LANG

maximaal € 985,-

Combinatie diagnostiek - behandeling

op maat, je krijgt een berekening vooraf

Meest voorkomende eigen bijdrage

€ 985,- euro

* Het exacte bedrag hangt af van je polisvoorwaarden. Wij kunnen hier samen naar kijken.
 Het is echter nooit meer dan het bedrag dat hierboven staat vermeld. Een eigen bijdrage van 985,- euro komt het meeste voor.

2.

Wie bepaalt het tarief?

De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal minuten dat wij aan je besteden. Dat zijn niet alleen gesprekken, maar bijvoorbeeld ook het maken van
een verslag of overleg met een collega over jouw casus. Dat zijn we verplicht. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt het tarief dat bij dat aantal minuten
hoort. Dat is het bedrag van onze factuur. Het Autisme Kenniscentrum bepaalt de tarieven dus niet zelf.

3.

Hoe gaat het met de facturatie?

We kunnen tijdens de behandeling een inschatting maken van je eigen bijdrage. Die wordt in twee of vier termijnen rond de 27e van de maand van je
rekening afgeschreven. Je tekent hiervoor een formulier voor automatische incasso. Om het eenvoudig te houden vragen wij je verder een machtiging
(Akte van Cessie) te tekenen. Wij sturen onze eindrekening rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Je hoeft daar zelf niet tussen te zitten. Zodra de betaling
van je zorgverzekeraar is ontvangen, weten we wat je verzekeraar vergoedt. Wij sturen je dan bericht over je definitieve eigen bijdrage. Afhankelijk van wat
je dan al hebt betaalt krijg je nog een rekening of krijg je geld terug. Je betaalt nooit meer dan 20% van de oorspronkelijke rekening. Zodra je aandeel is
betaald (en je bent ook niet meer in behandeling), stopt de automatische incasso.

4.

Meer informatie

Heb je toch nog vragen over je eigen bijdrage of over hoe het zit met je verzekering of het vragen van toestemming aan je verzekering?
Neem dan contact met ons op. Stuur je vraag naar info@autismekenniscentrum.nl of bel 088 226 76 95.

autismekenniscentrum.nl | 088 226 76 26
02-2019

