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De vergoeding van uw behandeling bij Castle Craig Hospital 
Versie 2016 
 

Inleiding  

U hebt een advies ontvangen voor een klinisch behandeltraject bij Castle Craig Hospital. Met 

uw verzekeraar heeft Castle Craig Hospital geen contract. Met deze brochure willen wij u in-

formeren over de vergoeding van dat traject door uw verzekeraar en over hoe u kunt reage-

ren op eventuele bemiddelingspogingen van uw verzekeraar in dat verband. 

 

1. Wordt verslavingszorg met opname gedekt door de basispolis? 

Verslavingszorg met opname voor personen van 18 jaar en ouder wordt gedekt door het ver-

plicht te verzekeren basispakket. Die zorg wordt in de wet aangeduid als medisch-specialisti-

sche zorg met verblijf. (gespecialiseerde GGZ) 

 

2. Wordt de verslavingszorg met opname, zoals die bij Castle Craig Hospital in Schot-

land wordt geboden, gedekt door de basispolis? 

Ja 

Onze zorg is volledig in overeenstemming met de inhoud en omvang die wordt bepaald door 

de stand van wetenschap en de kwaliteit van zorg.  

De Zorgverzekeringswet maakt verder geen verschil naar plek waar de zorg wordt verleend, 

binnen of buiten Nederland.  

De verslavingszorg met opname wordt dus zonder meer gedekt door de basispolis. 

Wel maken sommige verzekeraars gebruik van de mogelijkheid om te eisen dat zij vooraf-

gaande toestemming moeten geven voor gespecialiseerde GGZ. 

 

3. Wanneer heb ik recht op vergoeding van verslavingszorg met opname? 

U heeft recht op (vergoeding van) verslavingszorg met opname als: 

 u die zorg nodig heeft (als u op die klinische behandeling bent aangewezen);  

Er bestaan landelijke normen om te bepalen wanneer kan worden volstaan met een ambu-

lante behandeling en wanneer u moet worden opgenomen omdat een ambulante behande-

ling niet voldoende is. 

en 

 u voorafgaand aan de behandeling een verwijzing heeft ontvangen van uw arts  

 

4. Heb ik toestemming nodig van mijn zorgverzekeraar voor opname in Castle Craig 

Hospital? 

Uw verzekeraar mag in zijn polisvoorwaarden eisen dat hij voor sommige vormen van zorg 

een voorafgaande toestemming moet geven. Die toestemming mag dan alleen op basis van 

zorginhoudelijke criteria worden gegeven of onthouden. Die toestemming mag ook aan een 

termijn worden gebonden. Een eenmaal gegeven toestemming blijft gelden voor de hele ter-

mijn waarvoor zij is afgegeven, ook indien u in de tussentijd bent overgestapt naar een an-

dere zorgverzekeraar. 

 

Wanneer de zorgverzekeraar voorafgaande toestemming verlangt voor opname zal Castle 

Craig die toestemming voor u aanvragen. 

 



 

 

50071049 M 18205177 / 4   

 

5. Hoe loopt de vergoeding van de kosten van behandeling bij Castle Craig Hospital 

bij een restitutiepolis? 

Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van de gedekte behandeling, ongeacht het 

feit dat Castle Craig Hospital buiten Nederland is gevestigd en ongeacht de vraag of Castle 

Craig Hospital een contract heeft met de betrokken verzekeraar.  

Bij de restitutiepolis moet u de kosten in principe voorschieten en daarna declareren. Met 

een akte van cessie kunnen wij echter rechtstreeks zelf declareren bij uw zorgverzekeraar 

en hoeft u niet voor te schieten. U wordt gevraagd dit te tekenen ten tijde van de indicatie-

stelling. 

 

6. Hoe loopt de vergoeding van de kosten van behandeling bij Castle Craig Hospital 

bij een naturapolis? 

Bij een naturapolis heeft u in beginsel recht op de door de verzekeraar gecontracteerde 

zorg.  

Krachtens artikel 13 lid 1 Zvw echter, kunt u wegens de vrije artsenkeuze ook bij een natura-

polis ervoor kiezen om u te wenden tot een niet-gecontracteerde zorgverlener. Hierbij is er 

geen verschil tussen een niet-gecontracteerde aanbieder in Nederland of buitenland.  

In dit geval moet de zorgverzekeraar een door hem te bepalen deel van de door u gemaakte 

kosten betalen, het zogenaamde restitutietarief. De hoogte van dat tarief verschilt per type 

basisverzekering en per type behandeling en wordt over het algemeen uitgedrukt in een per-

centage. 

 Indien u uw aanspraak op het restitutietarief door middel van een akte van cessie 

overdraagt aan Castle Craig Hospital, kan Castle Craig Hospital voor u de restitutie 

aanvragen en verwerken.  

 

7. Wat gebeurt er met mijn eigen risico? 

Als u over het jaar van behandeling nog niet het voor u geldende eigen risico aan zorgkos-

ten heeft bereikt, verrekent de verzekeraar het gedeelte van uw eigen risico dat nog overblijft 

met de vergoeding van uw behandeling bij Castle Craig Hospital. Voor 2016 bedraagt het 

verplichte eigen risico EUR 385,-; bij sommige polissen wordt vrijwillig een hoger eigen risico 

afgesproken, in ruil voor een lagere premie. U wordt dan ook gevraagd een voorschot aan 

Castle Craig te betalen. Dit wordt later verrekend met het uiteindelijke bedrag dat is ingehou-

den wat betreft uw eigen risico. 

 

8. Kan de zorgverzekeraar mij verbieden om naar Castle Craig Hospital te gaan?  

De Zvw gaat uit van de vrije artsenkeuze.  

Wanneer een zorgverzekeraar een voorafgaande toestemming verlangt voordat u in Castle 

Craig Hospital kunt worden opgenomen, dan mag die verzekeraar bij uw aanvraag om toe-

stemming alleen zorginhoudelijke criteria hanteren. Hij mag met andere woorden alleen be-

oordelen of opname in een gespecialiseerde verslavingskliniek voor u echt nodig is en niet 

kan worden volstaan met een ambulante gespecialiseerde verslavingsbehandeling. De ver-

zekeraar mag de toestemming niet weigeren op de grond dat Castle Craig Hospital niet in 

Nederland is gevestigd, dat er in Nederland voldoende behandelcapaciteit aanwezig is, of 

dat hij met Castle Craig Hospital geen contract heeft. 
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9. Kan mijn zorgverzekeraar mij bellen of mailen met een aanbod voor een alternatieve 

behandeling? 

Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar contact met u zoekt over de behandeling, met 

name om u te wijzen op de mogelijkheden van behandeling in Nederland. U kunt echter niet 

door uw zorgverzekeraar worden verplicht om naar een andere zorgverlener te gaan.  

Hier enkele voorbeelden van vragen of opmerkingen die de zorgverzekeraar kan maken:  

 

 Vraagt uw zorgverzekeraar u om naar een andere instelling dan Castle Craig te 

gaan?  

U hebt het recht om zelf te kiezen waar u behandeld wilt worden, met dien verstande 

dat bij een naturapolis het restitutietarief geldt. Informatie hierover kunt u aan uw 

hulpverlener vragen. 

 

 Zegt uw zorgverzekeraar dat u ook bij een ambulante behandeling terecht kunt? 

U beschikt over een advies waaruit (op basis van de daarvoor geldende landelijke 

normen) blijkt dat een ambulante behandeling voor u niet voldoende is en dat u kli-

nisch moet worden behandeld. 

 

 Zegt uw zorgverzekeraar dat hij een behandeling bij Castle Craig niet wil vergoeden? 

De zorgverzekeraar mag niet weigeren uw zorg te vergoeden, hij moet ook bij een 

naturapolis het restitutietarief betalen.  

 

Bent u gebeld of gemaild door de zorgverzekeraar? Geef de zorgverzekeraar aan dat je 

eerst met Castle Craig overlegt en meld het ons. Wij helpen graag bij uw contact met de 

zorgverzekeraar, zodat u de behandeling kunt volgen die u wenst, tegen de vergoeding 

waar u recht op heeft.  

 

10. Wat te doen bij onenigheid met mijn zorgverzekeraar? 

Indien uw zorgverzekeraar voorafgaande toestemming verlangt en die toestemming weigert, 

neemt u eerst contact op met Castle Craig. Wij adviseren en helpen u verder.  

 

U kunt ook daartegen een klacht indienen bij uw verzekeraar, eventueel gevolgd door een 

klacht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, die uw klacht eerst zal laten bemidde-

len door de Ombudsman Zorgverzekeringen. 

 

 


