
 

 

Sterrenberglaan 12 T 088 201 93 02   www.abrona.nl  

3712 XA Huis ter Heide   M behandelingexpertise@abrona.nl werkenbijabrona.nl 

 

Informatie financiering consultatie, onderzoek en behandeling     

 

 

Abrona biedt consultatie AVG aanvullende psychodiagnostiek, psychologische behandeling en 

paramedische behandeling aan volwassenen met een verstandelijke beperking. 

 

De financiering gaat bij Abrona anders dan in een reguliere praktijk of ziekenhuis. 

 

Als u geen indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft, gaat de vergoeding via uw 

zorgverzekering. Dit gaat via uw basisverzekering en heet bij uw zorgverzekeraar “GZSP”, de 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. 

De GZSP-behandeling gaat uit de basisverzekering en valt onder het wettelijk eigen risico. 

Abrona biedt geen GZSP-behandeling in 2022 en kan gezien de wachtlijsten in 2021  

geen verwijzingen meer aannemen. 

 

De Wlz is voorliggend. Dit betekent dat als er een Wlz - indicatie is, de financiering voor een 

gedragskundige of arts niet via de zorgverzekering gaat. 

 

Paramedische behandeling kan ook eerstelijns, afhankelijk van de vergoedingen van uw 

zorgverzekeraar en of Abrona met uw verzekeraar gecontracteerd is. 

 

Abrona factureert direct bij het zorgkantoor dan wel zorgverzekeraar. 

Abrona heeft hiervoor informatie van u nodig;  

- heeft u een Wlz - indicatie 

- is de indicatie in Persoonsgebonden budget (PGB) of (deels) Zorg in natura (ZIN) 

- welke zorgaanbieders zijn er betrokken vanuit de indicatie 

- heeft u geen Wlz - indicatie, dan heeft Abrona uw verzekeringsgegevens nodig. 

 

Bij een Wlz gaat de behandeling niet uit het PGB. 

 

Voor vergoeding vanuit de GZSP 2021 is het belangrijk (vooraf) te weten of Abrona 

gecontracteerd is met uw zorgverzekeraar. Op de volgende bladzijde staat een overzicht. 

 

Abrona is niet verantwoordelijk voor de door u gemaakte kosten en de vergoeding hiervan 

door uw zorgverzekeraar.  

Uw zorgverzekeraar kan u informeren over vergoedingen. 

Wanneer het een vergoeding GZSP betreft, is het belangrijk dat u dit ook noemt als u uw 

zorgverzekeraar belt. 

 

  



 

 

 

Abrona is bij de volgende verzekeraars gecontracteerd: 

 

Abrona biedt geen GZSP-behandeling in 2022 en kan gezien de wachtlijsten in 2021  

geen verwijzingen meer aannemen. 

 

Zorgverzekering Uzovicode 
Paramedisch  

1e lijns 
GZSP 2021 

Zilveren Kruis 3311 ja ja 

Interpolis 3313 ja ja 

Pro Life Zorgverzekeringen 3311 ja ja 

FBTO 3351 ja ja 

volmacht Underwriting Health BV 8971 ja ja 

De Friesland Zorgver (incl Kiemer) 3358 ja ja 

Menzis 3332 ja ja 

HEMA (gelijk aan Menzis) 3332 ja ja 

Anderzorg 3333 ja ja 

ONVZ 
PNOzorg 
VvAA zorgverzekering 
jaaah. 

3343 ja ja 

Eno Zorgverzekeraar NV: 
Salland Zorgverzekeringen 
ZorgDirect 

3347 ja ja 

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 
AZVZ 

7085 ja ja 

ASR Ziektekostenverzekering: 
De Amerfoortse 

9018 nee ja 

Ditzo Zorgverzekering 3336 nee ja 

CZ 9664 ja ja 

Delta Lloyd/ Nationale- Nederlanden 9664 ja ja 

Ohra 9664 ja ja 

Just-CV & CZ-Direct 9664 ja ja 

DSW 7029 ja ja 

StadHolland 7037 ja ja 

inTwente zorgverzekeraar 3344 ja ja 

Caresq (CAK Volmacht BV) 
EUCARE Insurance  
volmacht Aevitae 

3360 nee ja 

VGZ 
IZZ 
Bewuzt 
MVJP 

7095 nee ja 

NV Zorgverzekeraar UMC 0736 nee ja 

NV Univé Zorg: 
Univé 
St. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 
ZEKUR 
ZEKUR natura 
Zorgzaam Verzekerd 

nvt 
0101 
0212 
0101 
3361 
0101 

nee ja 

IZA Zorgverzekeraar NV 3334 nee ja 
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