
Snel. Beter.

U bent aangemeld voor een zorgtraject bij HSK of Interapy. Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt u 
behandeld binnen de Basis GGZ (BGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Hiervoor worden kosten in 
rekening gebracht. Graag informeren wij u hierover.

De financiering en uw eigen risico

Financiering
Om de zorgkosten succesvol te kunnen declareren is een geldige verwijsbrief van uw medisch verwijzer noodzakelijk.  

Dit geldt voor alle zorggefinancierde onderzoeks- en behandeltrajecten binnen de BGGZ en de SGGZ.

Financiering onderzoek

Aan elke behandeling gaat een diagnostisch onderzoek vooraf. Het onderzoek wordt gedekt door uw basisverzekering, 

waarbij uw polisvoorwaarden leidend zijn*. Als u naar ons verwezen bent door uw bedrijfsarts, wordt uw onderzoek 

veelal niet vanuit uw zorgverzekering gefinancierd maar in rekening gebracht bij uw werkgever dan wel arbodienst 

(private financiering).

Financiering Basis GGZ

In de BGGZ zijn er vier afzonderlijke zorgcategorieën, bestaande uit kortdurende, middellange, intensieve of 

chronische zorg. Aan de hand van deze zorgcategorieën wordt voor iedere cliënt de juiste mate van zorg bepaald. 

HSK en Interapy zijn gespecialiseerd in de kortdurende, middellange en intensieve zorg binnen de BGGZ. Bijna alle 

behandelingen binnen de BGGZ worden gedekt door uw basisverzekering, waarvoor u verplicht bent verzekerd. 

Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend*. De hoogte van de declaratie in de Basis GGZ wordt berekend aan de 

hand van uw zorgvraagzwaarte. Na afronding van uw behandeling declareren wij deze zorgkosten direct bij uw 

zorgverzekeraar.

Financiering Specialistische GGZ

HSK en Interapy behandelen ook cliënten binnen de SGGZ. Voor de declaratie van deze zorgkosten werken wij 

met de door de overheid geïntroduceerde DBC-systematiek. Bijna alle behandelingen binnen de SGGZ worden 

gedekt door uw basisverzekering, waarvoor u verplicht bent verzekerd. Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend*.  

De hoogte van de declaratie in de SGGZ wordt berekend aan de hand van de diagnose en uw totale behandelduur. 

Na afronding van uw behandeling declareren wij deze zorgkosten direct bij uw zorgverzekeraar.

*HSK en Interapy sluiten met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland een contract om ervoor te zorgen dat onze cliënten altijd een 

volledige vergoeding ontvangen. Op onze website is te zien met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben gesloten. U kunt ook 

navraag doen bij uw eigen zorgverzekeraar met behulp van de AGB-code van HSK of Interapy. Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij geen 

contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u een nota van ons die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Het bedrag dat u terugkrijgt van uw verzekeraar is in dat geval afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis. Dit is niet van 

toepassing als uw onderzoek en/of behandeling niet vanuit uw zorgverzekeraar worden gefinancierd (private financiering).

Uw verplicht eigen risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering in 2019 een wettelijk verplicht eigen risico van  

€ 385,- per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten, die u als vergoeding vanuit de basisverzekering 

van uw zorgverzekeraar zou hebben ontvangen, zelf moet betalen. Dit geldt voor onderzoek en behandeling binnen 

zowel de BGGZ als de SGGZ. Let op: Ook als u na het onderzoek niet verder gaat met uw behandeling en/of u de 

behandeling tussentijds staakt, wordt er aanspraak gedaan op uw eigen risico. Als uw onderzoek en/of behandeling 

niet vanuit uw zorgverzekering worden gefinancierd (onverzekerde zorg = private financiering), wordt er geen eigen 

risico in rekening gebracht. 
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Na afronding van uw onderzoek en/of behandeling bij HSK of Interapy ontvangt u van uw zorgverzekeraar een 

afrekenspecificatie. Voor de berekening van het te dragen eigen risicobedrag binnen de BGGZ of de SGGZ is de 

datum waarop uw onderzoek en/of behandeling bij ons start leidend. Met andere woorden: uw eigen risico wordt in 

het startjaar aangesproken. 

Indien vanuit wet en regelgeving een zorggefinancierde vervolgbehandeling wordt gestart, dient HSK een aparte 

declaratie voor dit vervolg in bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt in het startjaar van de vervolgbehandeling 

aangesproken. 

Vrijwillig eigen risico 

Naast het verplicht eigen risico kunt u bij uw verzekeraar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u 

bovenop het verplichte eigen risico van € 385,- een vrijwillig verhoogd eigen risico afsluit. Vanuit onderzoek en/of 

behandeling binnen de BGGZ en SGGZ wordt er in dat geval ook aanspraak gedaan op uw verhoogd eigen risico. 

Uw eigen bijdrage 

In 2019 geldt er geen eigen bijdrage binnen de GGZ.

Uw verzekeringspolis is leidend 
HSK en Interapy proberen u zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren u echter in alle gevallen uw eigen polis-

voorwaarden te raadplegen. De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. In uw verzekeringspolis staat 

altijd de juiste informatie over uw persoonlijke situatie.

Contact
Wilt u meer informatie over de dienstverlening of bent u benieuwd wat wij voor 

u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze medewerkers via  
(088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.

AGB-code 

Uw zorgverzekeraar kan vragen naar het zorgverlenernummer, ofwel de AGB-code, van 

de zorginstelling. AGB staat voor ‘Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners’. Dit is een 

register waarin de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen worden bijgehouden. 

Elke zorgverlener/zorginstelling in dit register heeft een unieke code. De AGB-code 

van HSK en Interapy is 73730802 (hoofdkantoor te Arnhem). Met dit nummer moet de 

zorgverzekeraar HSK en Interapy kunnen vinden in zijn systeem. 2/2


