
Bijgaand schema is een weergave van de gecontracteerde zorg 2017  

  

  UVIT  VGZ  MULTIZORG  MENZIS  ACHMEA  DSW  

              

Orthopedie  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Plastische chirurgie  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

neurochirurgie  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  

Als uw zorgverzekeraar geen prijsafspraken met Park Medisch Centrum voor een bepaalde 

behandeling heeft gemaakt en u toch bij ons behandeld wenst te worden, dan kan dat. In 

deze situatie geldt het zgn. passantentarief. U krijgt dan zelf de rekening ter betaling 

toegestuurd. Vervolgens moet u zelf met uw zorgverzekeraar in contact treden voor 

vergoeding.  

  

Vergoeding plastisch chirurgische zorg  

Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt volgt Park 

Medisch Centrum Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard 

zoals deze door de zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer u wel of 

niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. Overigens kan het zijn 

dat uw zorgverzekeraar mildere voorwaarden hanteert. Raadpleeg daarom altijd uw polis 

en/of de klantenservice van uw zorgverzekeraar.  

  

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding dan moet u altijd een verwijsbrief van de 

huisarts meenemen naar het consult. De huisarts fungeert namelijk als poortwachter voor 

de medisch specialisten in Nederland en zal de eerste beoordeling doen. Wanneer ook de 

plastisch chirurg een vergoeding mogelijk acht zal hij/zij een machtiging aanvragen bij uw 

zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of de machtiging wordt 

gehonoreerd en of de behandeling vergoed of gedeeltelijk vergoed wordt. U kunt uw 

zorgverzekeraar vragen naar de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te 

komen.  

  

Let op: het aanvragen van een machtiging kost tijd. Zolang uw zorgverzekeraar geen 

reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is behandeling nog niet mogelijk.  De 

zorgverzekeraar stuurt het origineel naar u als cliënt en daarnaast een kopie naar Park 

Medisch Centrum.  

  

Als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor behandeling, dan zijn de kosten voor 

uw eigen rekening. Krijgt u geen vergoeding dan kunt u overwegen de ingreep voor eigen 

kosten te laten uitvoeren (voor cosmetische chirurgie wordt dan het tarief van Parkkliniek 

gehanteerd).  

  

 



KOEPELORGANISATIE ACHMEA  
- Aevitae ( Avero Achmea) 

- Avero Achmea Zorgverzekeringen NV 

- De Friesland Zorgverzekeraar 

- FBTO Zorgverzekeringen N.V. 

- IAK Verzekeringen B.V. (Avero Achmea) 

- IAK Volmacht B.V. (Avero Achmea) 

- Interpolis Zorgverzekeringen NV 

- Kiemer Zorgverzekeraar  

- Nedasco Assuradeuren BV ( Avero) 

- OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V 

- Turien & Co. Assuradeuren ( Avero Achmea) 

- Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. 

 

KOEPELORGANISATIE DSW 
- OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A 

- Zorgverzekeraar DSW U.A. 

 

KOEPELORGANISATIE CZ 
- Centrale Verwerkingseenheid CZ (CZ, Delta Lloyd en OHRA) 

- PZP  
 

KOEPELORGANISATIE MULTIZORG 
- Carseco BV (ASR Ziektekosten) 

- De Amersfoortse 

- Ditzo Zorgverzekering 

- Eno Zorgverzekeraar N.V. 

- HollandZorg 

- ONVZ Ziektekostenverzekeraar 

- OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. 

 

KOEPELORGANISATIE MENZIS 
- Anderzorg N.V. 

- Azivo Zorgverzekeraar N.V. 

- Menzis Zorgverzekeraar  
 

KOEPELORGANISATIE UVIT  
- Aevitae (NV VGZ Cares) 

- Aevitae (VGZ) 

- Bewuzt 

- Caresco B.V. (Goudse) 

- Caresco B.V. (VGZ) 

- IAK Verzekeringen B.V. (VGZ) 

- IZA VNG 

- IZZ Zorgverzekeraar N.V. 

- N.V. Univé Zorg 

- National Academic Zorgverzekering 

- Nedasco Assuradeuren B.V. (VGZ) 

- N.V. Zorgverzekeraar UMC 

- Promovendum 

- Turien & Co. Assuradeuren (VGZ) 

- VGZ – Blue 

- ZEKUR 

- Zorgverzekeraar VGZ 

- Zorgzaam 


