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De zorg die door de Hartekamp Groep wordt aangeboden, wordt voor het grootste deel 
betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Jeugdwet (JW) en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In sommige situaties wordt niet alle zorg vanuit die 
wetten betaald. De inzet van de genoemde paramedische professionals moet dan uit de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) worden betaald. Dit speelt vooral bij kinderen die zorg krijgen op 
basis van de Jeugdwet bij Baloe, Duinhuis, Hermelijn en IKC IJmond. 
 
De Hartekamp Groep streeft er naar om met alle zorgverzekeraars ZVW-contracten af te 
sluiten voor de genoemde paramedische zorg. We kunnen dan de declaratie rechtstreeks bij 
de zorgverzekeraar indienen. Dit is voor kalenderjaar 2019 niet met alle verzekeraars gelukt.  
 
Wanneer de Hartekamp Groep zorg biedt zonder dat we een contract met de 
Zorgverzekeraar hebben, kunnen we de rekening niet bij deze verzekeraars indienen. U 
krijgt dan zelf de rekening die u moet betalen. Deze rekening kunt u indienen bij uw 
zorgverzekeraar. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden en eventuele aanvullende 
verzekeringen krijgt u dan (een deel) vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledige 
betaling van de rekening aan de Hartekamp Groep, ongeacht hoeveel u van de verzekering 
terug krijgt. 
 
Wanneer u dit risico niet wilt lopen, kunt u er voor kiezen voor 1 januari over te stappen naar 
een zorgverzekering waarmee de Hartekamp Groep wel alle contracten heeft afgesloten. 
 
Hieronder een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee we niet alle contracten hebben 
kunnen afsluiten: 

• Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema en PMA 
Wel: ergotherapie en diëtiek 
Niet: fysiotherapie en logopedie 

• ONVZ: ONVZ, PNOzorg en VvAA 
 Wel: ergotherapie, logopedie en diëtiek 

Niet: fysiotherapie 

• De Friesland: 
Geen rechtstreekse contracten 

 
Met alle andere zorgverzekeraars heeft de Hartekamp Groep contracten voor fysiotherapie, 
logopedie, ergotherapie en diëtiek. Dit betreft: 

• Achmea: Zilveren Kruis, Zilveren Kruis ZieZo, Interpolis, OZF, Prolife, Avéro 

• VGZ: VGZ, Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur.nl, UMC, United Consumers 

• CZ: CZ, Nationale Nederlanden, Just, Ohra 

• DSW: DSW, InTwente, Stad Holland 

• Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid, AZVZ 

• ENO: Salland, Zorgdirect 

• ASR: De Amersfoortse, Ditzo 

• iptiQ: Promovendum, National Academic, Besured 
  
Wanneer u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
uw behandelaar. 
 


