
             Achmea | Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland, Prolife, Onder Underwriting
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             EUCARE | Aevitae (EUCARE)

             VGZ | VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, Bewuzt, United Consumers

             CZ | CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, CZ Direct, CZ Just

             Menzis | Menzis, Anderzorg, HEMA, Zorgcollectief, VinkVink

             ONVZ | ONVZ, PNO zorg, VvAA, Jaaah.

             DSW | DSW, Stand Holland, InTwente

             Zorg en Zekerheid | Zorg en Zekerheid, AZVZ

             a.s.r. | a.s.r., Ditzo

             ENO | Zorgdirect, HollandZorg, Salland

Klik & bekijk jouw zorgverzekering



Zilveren Kruis
 

FBTO
 

Interpolis
 

De Friesland
 

Prolife
 

One
Underwriting

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.

Eigen risico

A
C

H
M

EA

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 
 
 

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.



Aevitae
(EUCARE)

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

EU
C

A
R

E

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

Jouw behandeling kan helaas niet
worden vergoed.



V
G

Z

VGZ
 

IZZ
 

IZA
 

UMC
 

Univé
 

Zekur
 

Bewuzt
 

United
Consumers

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       EetstoornisEigen risico

(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

385,- euro
Geen bijzonderheden

 
Meld je aan bij Changes GGZ voor een

eerste gesprek.

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.



C
Z

Zorgverzekeraar Eigen risico

(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

385,- euro

CZ
 

Nationale
Nederlanden

 
OHRA

 
CZ Direct

 
CZ Just

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.



Menzis
 

Anderzorg
 

HEMA
 

Zorgcollectief
 

VinkVink

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

M
en

zi
s

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.



ONVZ
 

PNO zorg
 

VvAA
 

Jaaah.

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

Jouw behandeling kan helaas niet
worden vergoed.

O
N

V
Z

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.



DSW
 

Stad Holland
 

In Twente

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

D
S

W

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.



Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

Z
or

g 
en

 Z
ek

er
he

id

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

 
 

Zorg en Zekerheid
 

AZVZ

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

Jouw behandeling kan helaas niet
worden vergoed.

Let op:
Declaraties lopen via jou als cliënt



Zorgverzekeraar

a
.s

.r
.

a.s.r.
 

Ditzo

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       EetstoornisEigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

 

 
Jouw behandeling kan helaas niet

worden vergoed.
-
 

Speciale akte van cessie*
 

(De zorgaanbieder kan, namens
jou, rechtstreeks de zorg

declareren bij de zorgverzekeraar.
Jij hoeft het bedrag dan niet eerst

zelf te betalen)
 



Zorgdirect
 

HollandZorg
 

Salland

Zorgverzekeraar

Klinisch
 

Verslaving                       Eetstoornis

Dagbehandeling
 

Verslaving                       Eetstoornis

En
o

Eigen risico

385,- euro
(of zoveel hoger dan
je zelf hebt gekozen)

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 

Machtiging
 

Om een vergoeding
te krijgen voor zorg

heb je een
machtiging nodig.

 
Geen zorgen, dit

vragen wij voor jou
aan.

 
 

Eigen bijdrage
 

Houd rekening met
een extra eigen

bijdrage. Samen met
jou zoeken wij uit

wat de hoogte
hiervan is.

Geen bijzonderheden
 

Meld je aan bij Changes GGZ voor een
eerste gesprek.

Let op:
Declaraties lopen via jou als cliënt


