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U heeft een factuur gekregen van de Friesland Kliniek. Wat 
nu? Omdat de Friesland Kliniek (nog) geen contract heeft 
met uw zorgverzekeraar krijgt u de factuur thuis gestuurd 
en moet u deze zelf indienen bij uw zorgverzekering.

Declaratieproces
In de volgende stappen leggen wij u uit hoe het declaratieproces van deze  
factuur verloopt.                                                                                                                                       

1. U dient de factuur in bij uw zorgverzekering. Tegenwoordig kan dit ook online 
 of met een app op uw telefoon. Heeft u vragen over hoe u de factuur kunt 
 declareren? Stel deze dan aan uw verzekeraar. 
2.  Uw verzekeraar neemt uw factuur in behandeling en beoordeelt wat u vergoed 

krijgt. Heeft u nog een eigen risico open staan; dan wordt deze in mindering 
gebracht op het aan u uit te keren bedrag.

3.  U ontvangt, nadat de factuur is beoordeeld, bericht van uw zorgverzekeraar. 
Hierin wordt u op de hoogte gesteld van;

 •  Het bedrag dat uw verzekering vergoed, (dit is het bedrag dat u moet 
overmaken aan de Friesland Kliniek).

 •  Welk deel van uw eigen risico u mogelijk nog zelf moet betalen,  
(dit varieert van € 0 tot € 885 ).

 •  Wat uw eigen bijdrage aan de behandeling zal zijn.
  De eigen bijdrage hoeft u NIET te betalen, deze wordt door de Friesland  
  Kliniek kwijtgescholden.
4.  Uw zorgverzekering schrijft het te vergoeden bedrag bij op uw rekening.  

Het vergoede bedrag + het eventuele nog openstaande eigen risico maakt 
 samen het bedrag wat u aan ons moet overmaken. 
5.  Het vergoede bedrag + het eventuele nog openstaande eigen risico maakt u over 

op NL97 RABO 0372 8407 01 op naam van Stichting Friesland Kliniek BV. onder 
vermelding van het factuurnummer.                               
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Wat is eigen risico eigenlijk?
Het eigen risico is een verplicht bedrag wat u moet betalen als u kosten maakt voor 
zorg uit uw basisverzekering. Het verplichte eigen risico voor een zorgverzekering is 
385 euro. Naast het verplicht eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico kiezen, 
tot een maximum van 500 euro. Het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen 
risico kunnen samen dus maximaal 885 euro zijn. Reden om voor een vrijwillig eigen 
risico te kiezen zijn bijvoorbeeld dat u denkt geen gebruik te hoeven maken van uw 
zorgverzekering, bij een hoger vrijwillig eigen risico betaalt u minder premie. 

Het eigen risico begint elk jaar op 1 januari op nieuw. 

Houd rekening met uw eigen risico
Uw eigen risico ligt tussen de € 385 en € 885. Als u uw eigen risico al betaald heeft, 
omdat u eerder zorg of medicijnen uit u basis verzekering vergoedt heeft gekregen, 
hoeft u deze niet te betalen voor uw consulten en/of behandelingen. Heeft u deze 
nog niet betaald, of deels, dan dient u nog openstaande eigen risico wel te betalen. 
Dit geldt ook voor alle zorgaanbieders die wel een contract hebben. 

Voor de duidelijkheid: u bent niet duurder uit voor een behandeling bij de Friesland 
Kliniek dan voor een behandeling in het ziekenhuis of andere kliniek.

Zorg ervoor dat u het bedrag kunt betalen
Check voorafgaand aan de afspraak bij uw verzekeraar hoeveel eigen risico u  
nog heeft open staan en reserveer dit bedrag. Zo komt u niet in een vervelende 
situatie terecht.

Betaal op tijd
U dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur het bedrag aan ons 
te voldoen. Wacht daarom niet te lang met het indienen van de factuur bij uw 
zorgverzekeraar. 

Vrije zorgkeuze
Enkel als u een basisverzekering heeft met een vrije zorgkeuze zal u 100% vergoed 
krijgen. In de overige gevallen zal dit tussen de 65% en 80% zijn. 

Voorbeeld 1 (nog volledig eigen risico)
U ontvangt een factuur ter hoogte van bijvoorbeeld €1000,- euro van de Friesland 
Kliniek, deze declareert u bij uw zorgverzekering. U heeft nog de volledige €385,- 
euro van uw eigen risico open staan. Uw zorgverzekering gaat eerst na welk 
percentage vergoed wordt van uw ingediende factuur.

Dit is bijvoorbeeld 75%, maar kan per zorgverzekeraar verschillen.
€1000 x 75 % = €750 euro, er wordt €750,- euro vergoed door uw zorgverzekering. 
Dit is het bedrag dat u moet overmaken aan de Friesland Kliniek.

Voordat het totaalbedrag wat u vergoed krijgt uitbetaald wordt, kijkt de verzekering 
eerst naar het nog openstaande eigen risico. In dit geval is dat €385,- euro.
€750 – €385 = €365, u ontvangt €365,- euro op uw rekening van uw zorgverzekering.

U betaalt aan ons het nog openstaande eigen risico + het bedrag dat u van uw 
zorgverzekeraar ontvangt.
€385 + €365 = €750, u betaalt €750,- euro aan de Friesland Kliniek. 

In het bericht van uw zorgverzekeraar staat een soortgelijke tabel als  
hieronder afgebeeld:

Van de door u ingediende € 1000 wordt door uw zorgverzekeraar in dit geval maar  
€ 750 vergoed. De overige € 250 noemt uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage.  
U hoeft uw eigen bijdrage niet te betalen, deze wordt kwijtgescholden door ons,  
zo bent u niet duurder uit dan bij een andere zorginstelling.

Door u 
gedeclareerd

Verhaald op uw 
eigen risico

Door uw verzekering 
vergoed

Door u te betalen / 
uw eigen bijdrage

€ 1000 € 385 € 365 € 250
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Voorbeeld 3 (geen eigen risico meer)
U ontvangt een factuur ter hoogte van bijvoorbeeld €1000,- euro van de Friesland 
Kliniek, deze declareert u bij uw zorgverzekering. 

U heeft geen eigen risico open staan dit jaar. Voor eerder aan u  
geleverde medische zorg of medicijnen heeft u al  € 385 van uw  
eigen risico betaald.

Uw zorgverzekering gaat eerst na welk percentage vergoed wordt van uw 
ingediende factuur. Dit is bijvoorbeeld 75%. 
€ 1000 x 75% = € 750, er wordt € 750 vergoed door uw zorgverzekering,  
eigen bijdrage is € 250.

Voordat het totaalbedrag wat u vergoed krijgt, wordt uitbetaald, kijkt de verzekering 
eerst naar het nog openstaande eigen risico. In dit geval is dat € 0.
€ 750 – € 0 = € 750, u ontvangt € 750 op uw rekening van uw zorgverzekering.

U betaalt aan ons het bedrag wat uw van uw zorgverzekering ontvangt,  
in dit geval dus het volledige bedrag, u betaalt € 750 aan de Friesland Kliniek. 

In het bericht van uw zorgverzekeraar staat een soortgelijke tabel als hieronder 
afgebeeld.

Van de door u ingediende € 1000 wordt door uw zorgverzekeraar in dit geval maar  
€ 750 vergoed. De overige € 250 noemt uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage.  
U hoeft uw eigen bijdrage niet te betalen, deze wordt kwijtgescholden door ons,  
zo bent u niet duurder uit dan bij een andere zorginstelling.

Voorbeeld 2 (nog deel eigen risico)
U ontvangt een factuur ter hoogte van bijvoorbeeld € 1000 van de Friesland Kliniek, 
deze declareert u bij uw zorgverzekering.  

U heeft nog € 115 van uw eigen risico open staan dit jaar. Voor eerder aan u 
geleverde medische zorg of medicijnen heeft u al € 270 van u eigen risico betaald  
(€ 385 - € 270 = € 115).

Uw zorgverzekering gaat eerst na welk percentage vergoed wordt van uw 
ingediende factuur. Dit is bijvoorbeeld 75%. € 1000 x 75% = € 750, er wordt € 750 
vergoed door uw zorgverzekering, eigen bijdrage is € 250.

Voordat het totaalbedrag wat u vergoed krijgt, wordt uitbetaald, kijkt de verzekering 
eerst naar het nog openstaande eigen risico. In dit geval is dat €115,- euro.
€ 750 – € 115 = € 635, u ontvangt € 635 op uw rekening van uw zorgverzekering.

U betaalt aan ons het nog openstaande eigen risico + het bedrag wat uw van uw 
zorgverzekering ontvangt. € 115 + € 635 = € 750, u betaalt € 750 aan de Friesland 
Kliniek.

In het bericht van uw zorgverzekeraar staat een soortgelijke tabel als hieronder 
afgebeeld.

Van de door u ingediende € 1000 wordt door uw zorgverzekeraar in dit geval maar 
€ 750 vergoed. De overige € 250 noemt uw zorgverzekeraar de eigen bijdrage.                                                          
U hoeft uw eigen bijdrage niet te betalen, deze wordt kwijtgescholden door ons, zo 
bent u niet duurder uit dan bij een andere zorginstelling.

Door u 
gedeclareerd

Verhaald op uw 
eigen risico

Door uw verzekering 
vergoed

Door u te betalen / 
uw eigen bijdrage

€ 1000 € 115 € 635 € 250

Door u 
gedeclareerd

Verhaald op uw 
eigen risico

Door uw verzekering 
vergoed

Door u te betalen / 
uw eigen bijdrage

€ 1000 € 0 € 750 € 250



Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.  
Is het niet geheel duidelijk welk bedrag u ons over dient te maken?  
Mail ons dan naar administratie@frieslandkliniek.nl.

058 - 585 37 16 (van 8.00-16.30 uur)
058 - 286 66 66 (na 16.30 uur en in het weekend)
info@frieslandkliniek.nl


