
Oogartsenpraktijk C.E.J. Snepvangers –begeleidende brief bij nota 

 

 

Bij deze ontvangt u de nota voor uw consult bij de oogarts.  

Wat u daarmee moet doen wordt hieronder uitgelegd. 

 

Eerst een korte toelichting.  

Verzekeraars sluiten geen contracten met mijn kleine extramurale praktijk. 

Uw consult of ingreep wordt echter wel vergoed. 

Patiënten in Nederland hebben het recht op een Vrije Artsen Keuze.  

De verzekeraars zijn bij wet verplicht uw nota te vergoeden.  

 

Hoeveel uw verzekeraar aan u vergoedt is afhankelijk van uw polis : 

-  bij een restitutie polis wordt het consult volledig vergoed en/of afgetrokken 

van uw eigen risico. 

-  bij natura polissen hangt het af van welke verzekering u gekozen heeft. 

 

Ik wil graag alle patiënten de mogelijkheid bieden om hun oogonderzoek in de 

Kortenhoefse ‘thuis’ praktijk te laten uitvoeren, waar ik meer tijd voor de 

patiënten heb dan in het ziekenhuis en alle onderzoeken zelf uitvoer. 

Vandaar dat ik gekozen heb voor een coulance regeling 2018*. 

 

Wat doet u zelf ?  

 1. U betaalt de nota rechtstreeks aan de oogarts met vermelding van het 

notanummer. 

2. U stuurt de nota door naar uw verzekeraar. 

 

Wat gebeurt er daarna ? 

3. Uw verzekeraar stuurt u een brief of mail, waarin staat hoeveel uw 

verzekeraar aan u vergoedt en zij maken dat bedrag over op uw rekening. 

 

Wat doet u vervolgens ? 

4. Indien uw verzekeraar niet alles aan u uitbetaalt, kunt u er voor kiezen om 

gebruik te maken van mijn coulance regeling. 

- U stuurt ons een kopie van de brief van uw verzekeraar, waarin staat  

  hoeveel er vergoed wordt en u vermeldt daarbij uw bankrekeningnummer. 

 

Wat doet de oogarts ? 

*Coulance regeling 2018 : 

 

De oogarts stort het niet vergoede deel van uw nota minus 15,- euro,  

aan u retour op uw bankrekening tot een maximum van 75,- euro. 

Het deel dat binnen uw eigen risico valt wordt niet door mij vergoed.  

 

De nota voldoet aan alle wettelijke regels en bevat alle gegevens die de 

verzekeraar nodig heeft, maar omdat nota’s vaak elektronisch verwerkt worden, 

kunnen er automatisch geschreven reacties van afwijzing op volgen.  

 

5. Een telefoontje met de balie medewerker van uw verzekering lost vaak alle 

problemen op. 

6. Meer uitleg of hulp nodig? Bel gerust onze praktijk. 

 

Met vriendelijke groet, C.E.J. Snepvangers, oogarts 


