
Wat zijn de kosten voor uw bezoek bij de dermatoloog?
Mauritskliniek heeft contracten met alle Nederlandse
zorgverzekeraars. Dat betekent dat in principe alle zorg
vergoed wordt, net als wanneer u naar een ziekenhuis gaat.
U heeft altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Ook
dient u rekening te houden met uw verplichte eigen risico.

VERGOEDINGEN 
& EIGEN RISICO



Hoe en wanneer wordt het eigen risico
afgeschreven?
Een behandeling in een kliniek of ziekenhuis
bestaat vaak uit meerdere onderdelen:
diagnostiek, behandeling en controle bij de
dermatoloog. Deze onderdelen worden niet
apart afgerekend, maar samengevoegd in een
diagnose behandel combinatie (dbc). De
wettelijke looptijd van een dbc is maximaal
120 dagen. 

Houdt u er rekening mee dat de factuur pas
na het sluiten van de dbc wordt opgemaakt
en bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. 
Uw eigen risico nog niet volledig opgebruikt? 
Dan int de zorgverzekeraar deze bij u. 

Onverzekerde zorg
Zorg zonder medische noodzaak wordt niet
vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze
zorg dient u zelf te betalen. Bent u aanvullend
verzekerd? Dan kunt u deze factuur zelf
indienen/declareren bij uw zorgverzekeraar.
Wij raden u aan om vooraf te informeren bij
uw zorgverzekeraar in hoeverre uw afspraak
of behandeling bij Mauritskliniek vergoed
wordt.

Verwijzing van uw (huis)arts
Wanneer u door uw huisarts wordt verwezen
naar Mauritskliniek voor dermatologische
zorg, dan worden de kosten vergoed door uw
zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met
uw verplichte eigen risico. 

Contracten met zorgverzekeraars
Mauritskliniek heeft contracten met alle
Nederlandse zorgverzekeraars. In deze 
 contracten worden prijsafspraken voor de
verschillende diagnoses gemaakt. 

Eigen risico: hoe werkt het? 
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een
verplicht eigen risico voor het basispakket van
de zorgverzekering. Dat betekent dat u
jaarlijks de eerste € 385,- aan zorgkosten
zelf betaalt. Pas daarna betaalt uw zorg-
verzekeraar de kosten. Heeft u gekozen voor
een vrijwillig hoger eigen risico? Dan zal dit
bedrag hoger zijn.
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