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De zorgverzekering van a.s.r. is een restitutieverzekering met 100% vrije zorgkeuze. Daarmee heeft 
u de mogelijkheid om zelf uw zorgverlener te kiezen en recht op de vergoeding van zorg. Wij staan 
voor keuzevrijheid en zijn van mening dat iedereen zelf een zorgverlener moet kunnen kiezen.

Vergoeding van zorg met wettelijk maximumtarief
Wanneer u naar een zorgverlener of zorginstelling binnen Nederland gaat waarmee wij geen 
tarieven hebben afgesproken en er geldt een wettelijk maximumtarief, dan vergoeden wij uw 
behandeling 100% tot maximaal het wettelijk maximumtarief.

Vergoeding van zorg met vrije tarieven
De zorgverzekering van a.s.r. is een restitutieverzekering met 100% vrije zorgkeuze. Dat betekent 
dat u volledig vrij bent in de keuze van een zorgverlener. En de rekening wordt voor 100% 
vergoed tot wat wettelijk mag. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? 
Dan vergoeden wij de rekening ook voor 100%. Tenzij de rekening onredelijk hoog is (ook wel 
‘excessief’ genoemd), vergeleken met die van andere zorgverleners in Nederland. Wij kijken dus 
wat andere zorgverleners rekenen voor dezelfde behandeling.

Is uw rekening onredelijk hoog?
Is uw rekening onredelijk hoog, dan mogen wij dat deel van de rekening volgens de wet niet 
vergoeden om er voor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Wij zullen dan met uw zorgverlener 
in gesprek gaan om na te gaan waarom hij onredelijke hoge kosten in rekening brengt. Ook zullen 
wij u op de hoogte stellen als uw zorgverlener onredelijke hoge kosten in rekening brengt. Hiermee 
informeren wij u tijdig als u het risico loopt om bij toekomstige behandelingen een gedeelte zelf bij 
te moeten betalen. Gelukkig komt dit in de praktijk zelden voor. Zorgverleners en zorgverzekeraars 
proberen immers samen de zorgkosten en daarmee de premie laag te houden. Rekeningen van 
zorgverleners waarmee wij wel contracten hebben, vergoeden wij altijd voor 100%. 

Rekenvoorbeeld
Fysiotherapeut A rekent € 35 voor een reguliere zitting en fysiotherapeut B rekent € 100 voor 
dezelfde zitting. Het afgesproken tarief met zorgverleners voor De Amersfoortse is € 29,25. De nota 
van fysiotherapeut A (€ 35) die niet gecontracteerd is wordt gewoon volledig vergoed, want deze 
is niet onredelijk hoog. Maar de nota van fysiotherapeut B, die € 100 rekent voor exact dezelfde 
behandeling, wordt niet volledig vergoed want deze is duidelijk onredelijk hoog ten opzichte van 
wat andere zorgverleners vragen.

 
Vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners
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