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Berlicum 25 juli 2018

Aan cliënten en/of ouders en verzorgers van cliënten

Betreft eigen risico en eigen bijdrage

Als gebruiker van GGZ-zorg heeft u vanuit uw zorgverzekering te maken met twee begrippen, de
eigen risico en de eigen bijdrage.
Een eigen risico is wettelijk verplicht en is minimaal 385 euro. Het is mogelijk dat u dit via uw
zorgverzekeraar vrijwillig hebt verhoogd met maximaal 500 euro. U kunt dus een maximaal eigen
risico hebben van 885 euro. De eigen risico dient u te betalen via uw zorgverzekeraar. Deze zal u er
over berichten, na afloop van het zorgtraject.
Een eigen risico is enkel voor mensen die ouder zijn dan 18, kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
behoeven geen eigen risico te betalen.
Als gebruiker van GGZ-zorg is er ook vaak sprake van een eigen bijdrage, dit is afhankelijk van de
polis die u heeft. Zorg geleverd door Compass GGZ kan afhankelijk van uw polis tussen de 70% en de
100% worden vergoed. Van uw verzekeraar kunt u een brief ontvangen waarin staat dat u moet
bijbetalen en dat u daarvoor een factuur kunt verwachten van uw aanbieder, in dit geval Compass
GGZ. Compass stuurt u deze factuur echter niet.
Compass GGZ heeft het beleid dat wij voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen geen factuur
aan de cliënt sturen ten behoeve van bijbetaling. Compass GGZ neemt genoegen met het bedrag wat
de verzekeraar of gemeente ons vergoed. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen, ongeacht het
inkomen en wijze van verzekering, recht heeft op zorg.
Compass GGZ heeft met alle bekende zorgverzekeraars betalingsregelingen en met meer dan 100
gemeentes betalingsovereenkomsten. Het kan echter voorkomen dat u verzekerd bent bij een voor
ons onbekende of buitenlandse zorgverzekeraar of afkomstig uit een gemeente waar we geen
overeenkomst mee hebben. In dat geval nemen wij contact op met deze zorgverzekeraar of
gemeente om voor u de zorglevering mogelijk te maken.
Dit onderwerp komt ook altijd even ter sprake tijdens de intake.

Ik hoop u voor nu met voldoende informatie te hebben kunnen dienen.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.M.J. (Koos) Follings MPA
Bestuurder Compass

