Beste,
Jouw behandeling bij ADHDcentraal is afgesloten. In deze brief willen je informeren over de verdere financiële
afhandeling van het behandeltraject.
Wij hebben de behandeling bij jouw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mogelijk vergoedt jouw verzekeraar
niet het volledige bedrag. Dit kan om twee redenen het geval zijn:
Eigen risico
In de eerste plaats is er sprake van het wettelijke eigen risico. Dit is € 385 (of maximaal € 885 bij een vrijwillige
ophoging). Zolang dit nog niet is opgebruikt zullen de kosten voor behandeling door je zorgverzekeraar worden
verrekend met je openstaande eigen risico. Deze regeling geldt voor alle behandelingen binnen de
Specialistische GGZ. De kosten vanwege openstaand eigen risico zal de verzekeraar in de meeste gevallen direct
met je verrekenen.
Sommige verzekeraars* houden het eigen risico in op de uitkering aan de zorgverlener. Mocht dit bij jouw
zorgverzekeraar het geval zijn dan nemen we dit mee bij het berekenen van de eindafrekening.
Eigen bijdrage
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor kan het zo zijn dat jouw verzekeraar, naast de
inhouding van het eigen risico, een extra bedrag niet vergoedt. Van dit deel dat zij niet vergoeden, nemen wij
80% voor onze rekening. De overige 20% is jouw eigen bijdrage aan de behandeling. Voor deze eigen bijdrage
geldt een maximum van € 200.
Verdere stappen
Hieronder vind je de stappen die gevolgd worden bij de financiële afhandeling. Voor een soepele afhandeling is
het belangrijk dat je stap 3 tijdig uitvoert.
1.
2.
3.

Famed stuurt namens ADHDcentraal de factuur naar jouw zorgverzekeraar waar je verzekerd was
tijdens de start van de behandeling.
Jij ontvangt van jouw zorgverzekeraar een nota- of declaratieoverzicht, waarop staat hoeveel zij van
de behandeling vergoeden.
Wil je een kopie of een scan van dit overzicht zo snel mogelijk sturen naar:
o
o

4.
5.

vergoedingen@adhdcentraal.nl of
ADHDcentraal, Lange Viestraat 381, 3511 BK Utrecht

Aan de hand van dit nota- of declaratieoverzicht berekenen wij welk bedrag jij nog apart dient over te
maken als bijdrage aan de kosten van de behandeling.
Je zult hiervoor een factuur van Famed ontvangen. Dit bedrag maak je zelf aan Famed over.

Kun je de factuur niet voor de betaaldatum die op de factuur staat betalen, bel dan met Famed
(telefoonnummer 0900 0885) om betalingsuitstel aan te vragen, dit om extra kosten te voorkomen.
Jij blijft verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, let dan ook goed op!
Als je hierover nog vragen hebt, kun je mailen naar vergoedingen@adhdcentraal.nl of bellen op nummer 085
3030 430 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).
Hartelijke groet,
Administratie ADHDcentraal
Astrid Geurtsen / Irma Krans
*onder andere CZ en Zorg & Zekerheid

