Snel. Beter.

De kosten van uw behandeling en uw eigen risico
U bent aangemeld voor een zorgtraject bij HSK. De hoogte van de kosten voor uw zorgtraject zijn
afhankelijk van de behandeling die wij u aanbieden. Deze kosten kunnen bij uzelf, uw zorgverzekeraar*
en/of uw werkgever in rekening worden gebracht. Hieronder vindt u alle informatie omtrent de kosten
van uw zorgtraject.
*HSK heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Aanmelding via uw huisarts
Intake
Wanneer u naar HSK bent doorverwezen door uw huisarts zult u eerst worden uitgenodigd voor een
intake. Deze intake wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel wordt uw (resterend) eigen risico dan
aangesproken. Dit is ook het geval wanneer na de intake bij HSK zou blijken dat HSK u niet kan behandelen
of wanneer u zelf kiest om na de intake niet bij HSK in behandeling te komen.

Behandeling
Na de intake wordt er bepaald welke behandeling het beste bij u past. De kosten voor deze behandeling
worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Het is voor u belangrijk om te weten dat wanneer de
behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar zowel voor de intake als voor de behandeling uw
(resterend) eigen risico zal worden aangesproken.
Wanneer de kosten voor uw behandeling niet vergoed worden door uw zorgverzekering zullen wij u
altijd vooraf een offerte sturen voor uw behandeling. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met uw
behandeling.

Aanmelding via uw bedrijfsarts
Screening
Wanneer u naar HSK bent doorverwezen door uw bedrijfsarts zult u eerst worden uitgenodigd voor een
screening. Deze screening wordt vergoed door uw werkgever.

Behandeling
Na de screening wordt er bepaald welke behandeling het beste bij u past. De kosten voor deze behandeling
worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Het is voor u belangrijk om te weten dat wanneer de
behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar uw (resterend) eigen risico zal worden aangesproken.
Wanneer de kosten voor uw behandeling niet gedekt worden door uw zorgverzekering zullen wij een
offerte sturen aan uw werkgever voor uw behandeling. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met
uw behandeling.
Wanneer u door uw bedrijfsarts wordt aangemeld bij HSK bieden wij naast uw behandeling een extra
service aan voor uw werkgever. Deze extra service is erop gericht om uw werk onderdeel te maken van
uw behandeling. De offerte voor deze extra dienstverlening gaat altijd naar uw werkgever en brengt voor
u geen kosten met zich mee.
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De kosten van uw behandeling en uw eigen risico
Algemene informatie
• Na afronding van elke sessie declareert HSK de zorgkosten direct bij uw zorgverzekeraar.
• Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk
vastgesteld.
• Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,00 per kalenderjaar. Wanneer u gekozen heeft voor een
vrijwillig eigen risico bovenop uw verplicht eigen risico wordt het totaalbedrag van uw eigen risico hoger.
• Vindt uw zorgtraject in meerdere kalenderjaren plaats? Dan betaalt u elk jaar opnieuw uw eigen risico.
• Met bovenstaande informatie probeert HSK u zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren u wel
uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen. Deze voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. In uw
verzekeringspolis staat altijd de juiste informatie over uw persoonlijke situatie.

