
 

   

  
  

 

info@brabantsewal.com  | www.brabantsewal.com 

Brabantse Wal 

Jacob Obrechtlaan 5 

4611 AP, Bergen op Zoom 

Staat uw verzekering toe dat SBW rechtstreeks bij hen declareert, dan vragen we u om een 'acte van 

cessie' te tekenen. Daarmee geeft u SBW toestemming om in uw naam te declareren. Wij nemen dan de 

financiële afhandeling van u over. Staat de verzekeraar dit niet toe, dan dient u zelf de nota bij de 

verzekering in. De verzekering keert dan op uw bankrekening uit en dat bedrag maakt u over naar SBW. 

Uw ziektekostenverzekering stuurt u een specificatie van de uitkering. Die moet u overleggen aan SBW. 

Hoe komt een zorgnota tot stand? Wie naar een zorginstelling gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door 

de arts tot een röntgenfoto. Maar de zorginstelling rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje 

aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. DBC staat voor Diagnose Behandel 

Combinatie en bestaat dus uit alle activiteiten van een zorginstelling en medisch specialist die het gevolg 

zijn van een bepaalde zorgvraag. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die de 

zorginstelling in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code. De Nederlandse 

Zorgautoriteit heeft, met de route van zorgbezoek tot rekening, in beeld gebracht hoe declaraties in 

zorginstellingen werken. 

 

Vergoede basiszorg. 

Onder vergoede basiszorg valt alle zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket door uw Nederlandse 

verzekeraar. Welke zorg hier wel of niet onder valt, wordt bepaald door de overheid, maar het gaat 

vooral om de medische noodzakelijkheid van de verstrekte zorg. Vandaar de verwijzing door uw huisarts. 

Of (een deel van) de behandeling wel of niet valt onder de basiszorg, zal tijdig worden vermeld door uw 

behandelaar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

 

Eigen risico. 

Er is een verplicht eigen risico. Per kalenderjaar en per verzekerde is dit nu vastgesteld op €385,-. Naast 

het verplichte eigen risico kan het zijn dat u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd. Dit heeft u zelf 

afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 885,- per verzekerde per 

jaar. 

 

Verwijsbrief. 

Uw huisarts speelt een belangrijke rol in het behandelproces, want om de zorg die in het basispakket valt 

vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De verwijsbrief wordt door uw 

huisarts meestal electronisch verstuurd, anders neemt u hem mee bij uw eerste afspraak. Een 

verwijsbrief is één jaar geldig. Mocht deze verwijsbrief bij uw eerste bezoek namelijk niet aanwezig zijn, 

dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten - en dus niet declareren. Zelfs al gaat 

het om een aandoening die valt onder het basispakket. De zorg kan dan nog steeds plaatsvinden maar 

dan als zogenaamde niet-vergoede zorg en dan betaalt u zelf de nota. 
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Restitutie- of Naturapolis. 

Heeft u een verzekering met volledige dekking (restitutiepolis)? Dan wordt de medisch noodzakelijke 

zorg ook bij een niet-gecontracteerde verzekeraar volledig vergoed. Heeft u een beperkte dekking 

(naturapolis)? Dan staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering vermeld op welke vergoeding u 

recht heeft. Het eigen risico is van toepassing voor zowel de restitutie- als de naturapolis. Meer 

informatie betreffende vorming van de nota vindt u op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. 

 

Aanvullend verzekerde zorg en overige zorg. 

Medisch niet noodzakelijke zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering maar kan wel onder een 

aanvullende verzekering vallen. De zorgnota betaalt u daarom in dat geval direct aan ons, nadat de 

behandeling is afgerond, en kunt u vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg voor de 

inhoud van uw aanvullende verzekering uw polisvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen namelijk 

per zorgverzekeraar. Voor vragen hieromtrent raden wij u aan om eerst contact op te nemen met uw 

zorgverzekeraar 

 

Buitenlandse zorgverzekering.  

Buitenlandse ziektekostenverzekeringen geven over het algemeen altijd dekking voor opname en 

verpleging in het ziekenhuis en de kosten van de poliklinische zorg. Daarnaast zijn de kosten van de 

huisarts, paramedische hulp, bevalling en kraamzorg, tandartskosten voor jongeren en voor 

gebitsregulatie (bijna) altijd verzekerd. Wel kunnen deze onderdelen onderling verschillen in de hoogte 

van de maximaal te vergoeden kosten. Naast mogelijke beperkingen in de omvang van de vergoedingen 

moet u ook weten dat lang niet elke vergoeding zonder meer wordt gegeven. Om voor een vergoeding in 

aanmerking te komen, moet u meestal vooraf toestemming voor de behandeling van de maatschappij 

gekregen hebben, of in het bezit zijn van een verwijzing van de huisarts. In het buitenland verzekerden 

betalen de rekening zelf aan SBW en declareren zelf bij de ziektekostenverzekeraar. Uitgezonderd zijn de 

patiënten die een European Health Insurance Card hebben want van hen wordt de rekening rechtstreeks 

naar Zilveren Kruis Buitenland gestuurd. 

 


