
Altijd op de hoogte van je eigen bijdrage 2021 

Wij hebben geen contracten met Menzis, Ander Zorg, Hema en CZ, CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, 
Eno en Salland. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 20%. Natuurlijk wordt dit met je besproken, 
maar hier kun je nalezen wat je kunt verwachten. Voor de andere zorgverzekeraars heb je geen omkijken naar 
de betaling. Houd er rekening mee dat er naast de eigen bijdrage een bedrag voor het eigen risico betaald moet 
worden.

Hoeveel is mijn eigen bijdrage? 
Diagnostiek en behandeling
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 of begint je behandeling. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van je polis. 
Daarin staat wat je verzekeraar vergoedt. 

Wie bepaalt het tarief?
De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal minuten dat wij aan je besteden. Dat zijn niet alleen het 
onderzoek en de 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.
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Samenvatting Eigen bijdrage*

Tot 799 minuten € 313,60

Tot 1799 minuten € 648,44

Tot 2999 minuten € 1112,86

Tot 5999 minuten € 2035,02

Restitutiepolis
in principe geen eigen bijdrage, wel een eigen risico 
van zorgverzekeraar

* 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,- komt het meeste voor.



Hoe gaat het met de facturatie?
Je krijgt van ons een factuur een jaar nadat je je bij ons hebt aangemeld.  Deze moet je zelf  naar je zorgver-
zekeraar versturen. De betaalspecificatie van jouw zorgverzekeraar ontvangen wij dan graag per mail op 
 debiteuren@dok terbosman.nl . Dan maken wij de eindafrekening op. In de eindafrekening staat de eigen 
behandelbijdrage en die wordt je toegezonden naar je mailadres. Deze eigen behandelbijdrage is afhankelijk van 
de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. 

Er kan boven op de eigen behandelbijdrage ook nog een bedrag voor het wettelijk eigen risico komen. Als dat 
nog niet opgebruikt is ben je ook een eigen risico verschuldigd aan ons. Een aantal zorgverzekeraars verrekenen 
het eigen risico rechtstreeks met jou, andere zorgverzekeraars vragen aan ons om dat met je te verrekenen. Je 
eigen bijdrage schrijven we via automatische incasso van je rekening af. Zodra je aandeel is betaald (en je bent 
ook niet meer in behandeling), stopt de automatische incasso. 

Het Autisme Kenniscentrum maakt onderdeel uit van Dokter Bosman. Het IBAN nummer op de factuur is van 
Bosman GGZ. Wij hebben diagnostiek en behandelingen in de Diagnostiekfabriek in deze BV ondergebracht. De 
behandelingen vinden onder de AGBcode van deze BV plaats en daarom staat deze BV op de factuur vermeld en 
niet het Autisme Kenniscentrum. 

Let op: De hoogte van de factuur is niet gelijk aan het kalenderjaar. Van aanmelding tot afsluiting diagnostiek en 
behandeling kan er sprake zijn van meerdere diagnose behandelcombinaties (=DBC). Het kan voorkomen dat je 
daarom meerdere facturen ontvangt. De eigen behandel bijdrage is per DBC factuur. 

Meer informatie
Heb je toch nog vragen over je eigen bijdrage of over hoe het zit met je verzekering of het vragen van toestem-
ming aan je verzekeraar? Neem dan contact met je eigen zorgverzekeraar. 
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