
Belangrijk nieuws betreffende Zorgverzekeraar CZ in 2019  

CZ-Zorgverzekering (inclusief de verzekeringen die onder de koepel CZ vallen (o.a. CZ, Ohra, 

Nationale Nederlanden) heeft per 1-1-2019 haar voorwaarden voor verzekerde zorg aangepast.  

 

CZ heeft voor een deel van de dermatologische zorg besloten om GEEN rechtstreeks door de 

zorgverlener verstrekte facturen te verwerken.  Het overgrote deel van de facturen van MohsA gaan 

rechtstreeks naar CZ-zorgverzekeraar en worden zonder uw tussenkomst afgehandeld.  

Echter vanaf 1-1-2019 vereist CZ dat de factuur voor een klein deel van de dermatologische zorg 

(afhankelijk van de uiteindelijke diagnose)  eerst aan de patiënt wordt gestuurd, die vervolgens deze 

factuur weer kan indienen bij CZ. CZ vergoedt dan de zorgkosten weer aan de patiënt.  

 

Wat verandert er voor u? 

Indien uw zorg in aanmerking komt voor deze facturatie-aanpassing, ontvangt u van MohsA een 

factuur met uitleg dat u deze factuur zelf dient in te dienen bij CZ-zorgverzekeraar. U ontvangt 

vervolgens het vergoede bedrag en moet vervolgens de factuur zelf aan MohsA betalen. 

Let op: CZ kan op de vergoeding uw Wettelijk Eigen Risico inhouden*. CZ vermeldt dat op het aan u 

verstrekte overzicht direct bij afhandeling van de factuur. 

U betaalt bij MohsA (net als in 2018)  geen Eigen Bijdrage, maar omdat CZ op maart 2019 nog geen 

prijzen voor deze zorg heeft bekendgemaakt, kunt u zodra u de facturatiegegevens van CZ ontvangt 

met MohsA contact opnemen of dat ook voor u geldt. Zo betaalt u nooit meer dan in een ziekenhuis.  

Wij hopen snel van CZ te vernemen wat haar prijzen zijn voor dit kleine deel van onze zorg, zodat wij 

de administratieve overlast tot een minimum kunnen beperken.  

Uiteraard kunt u bij vragen bij ons terecht: debiteuren@mohsa.nl of 088-1666111  

 

Team MohsA  

*Het Wettelijk Eigen Risico geldt voor Medisch Specialistische zorg. Zie eventueel de 

website www.dezorgnota.nl voor meer informatie.  
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