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Onderwerp: vanaf 1 januari betaalt u eigen risico voor
laboratoriumonderzoek

Tilburg, 1 november 2017

Geachte .........,
U krijgt deze brief omdat er op 1 januari 2018 iets verandert. U betaalt nu geen eigen risico voor urine- en/of
bloedonderzoeken die in een laboratorium worden uitgevoerd in verband met uw diabetes. Dat gaat u volgend
jaar wel doen. Dat is wettelijk zo geregeld. De meeste mensen met diabetes betalen nu al eigen risico voor
laboratoriumonderzoeken.
Waarom betaalt u nu geen eigen risico voor laboratoriumonderzoeken?
Wij maken nu een uitzondering voor u. Dit komt omdat uw huisartsenpraktijk, ........., is aangesloten bij
zorggroep .......... Dit is een van de zorggroepen die een aantal jaren geleden als eerste startten met het
zorgprogramma Diabetes. Wij waren als zorgverzekeraar actief bij deze proef betrokken. Het doel was om
de diabeteszorg van verschillende zorgverleners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld
de zorg van de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, podotherapeut en het laboratorium. Tijdens de proef
betaalden deelnemers geen eigen risico voor laboratoriumonderzoeken. Ook na de proeffase hoefde dat
niet. De proef is succesvol verlopen. Alle huisartsenpraktijken in Nederland werken nu met het
zorgprogramma Diabetes. Maar de uitzondering houdt aan het einde van dit jaar op.
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Wat betekent dit voor u?
Natuurlijk kunt u ook in 2018 laboratoriumonderzoek laten uitvoeren. De kosten daarvan bedragen gemiddeld
€ 23,00 per jaar. De vergoeding komt uit uw basisverzekering. Zoals bij (bijna) alle vergoedingen uit de
basisverzekering betaalt u dan eerst eigen risico. Pas als u uw eigen risico hebt betaald, krijgt u een
vergoeding van ons. Voor de meeste mensen met diabetes heeft de verandering geen financiële gevolgen.
Want ook zonder laboratoriumkosten betalen zij hun hele eigen risico. Dat komt door andere zorg die zij
gebruiken.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen na het lezen van deze brief, bel ons dan gerust. Dan kan op werkdagen van 08.00 tot
21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Ons telefoonnummer is 088 555 77 77. Wilt u weten wat
CZ doet voor mensen met diabetes? Op www.cz.nl/diabetes vindt u onze diensten en allerlei praktische tips
voor het vinden en regelen van diabeteszorg.
Met vriendelijke groeten,

J. van Riel
manager Klant Contact Centrum

bladzijde 2 van 2

