
 

 

 

Aan : (voormalig) cliënten AlleskITs 

Betreft : informatie  aan cliënten die in 2016 18 jaar worden of 18 jaar en ouder zijn 

 

Rotterdam, 4 januari 2016 

Geachte cliënt, 

U krijgt deze brief omdat u op dit moment of in het verleden zorg heeft ontvangen van de kinderartsen 

van AlleskITs. Vanaf 1 januari 2016 gaat deze zorg over naar de Jeugdwet voor kinderen tot 18 jaar. 

De zorg blijft hetzelfde, alleen de financiering verloopt anders vanaf 1 januari 2016! De zorg wordt 

voortaan betaald door gemeenten in plaats van de zorgverzekeraars. 

Als u 18 jaar of ouder bent, gaat de financiering van deze zorg weer via de Zorgverzekeringswet. Het 

doel van deze brief is u daarover te informeren. 

Sommige verzekeraars laten de bestaande contracten met AlleskITs doorlopen in 2016 en andere 

verzekeraars willen het op een andere manier organiseren. Ook heeft een aantal verzekeraars 

aangegeven hierover pas in overleg te gaan begin 2016. 

Wat wij bij u in ieder geval onder de aandacht willen brengen, onafhankelijk waar en hoe u verzekerd 

bent, is dat: 

 De zorg door de kinderartsen van AlleskITs dus gewoon kan blijven doorlopen als u 18 bent, 

mitst u rekening heeft gehouden met onderstaande veranderingen. De keuze van het 

doorlopen van de zorg bij AlleskITs is dus aan u. 

 Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt binnen de Zorgverzekeringswet ALTIJD het verplicht 

eigen risico per kalenderjaar. Voor 2016 is dat 385 euro. 

 Als AlleskITs een contract heeft met uw zorgverzekeraar waarbij u bent verzekerd, verandert 

er voor u niets. De rekening wordt dan direct verzonden naar en vergoed door de 

zorgverzekeraar. 

 Als u een restitutiepolis heeft mag u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat en wordt de 

rekening voor 100%  vergoed. 

 Als u geen restitutiepolis heeft maar een polis in natura, en AlleskITs heeft geen contract met 

uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening vaak niet voor 100% vergoed maar afhankelijk 

van de verzekeringsmaatschappij en uw polis. Omdat dit per maatschappij en per polis 

verschillend is, adviseren wij u vantevoren dit goed uit te zoeken, zodat u niet voor 

verassingen komt te staan.  

 Let goed op als u een budgetpolis heeft, dan kan het zo zijn dat u helemaal niet naar een 

andere zorgverlener kan, dan alleen waar contracten mee zijn afgesloten. 

 In onderstaande tabel zal worden aangegeven wat is afgesproken met de diverse 

verzekeraars als u GEEN restitutiepolis heeft. 

 Op onze website www.alleskits.nl zal de informatie worden geüpdatet naar aanleiding van de 

afspraken die wij maken met de zorgverzekeraars.  

 

 

 

http://www.alleskits.nl/


 

 

 

Wij raden u aan deze brief ook te laten lezen aan uw ouders/verzorgers! 

Voor vragen naar aanleiding van dit schrijven kunt u altijd mailen naar balie@alleskits.nl of 

baliekrimpen@alleskits.nl . 

Wij zien u graag terug op de polikliniek van AlleskITs. Mocht u toch om redenen van vergoeding uw 

afspraak willen afzeggen, wilt u dit dan zo lang mogelijk vantevoren doen, dan kan weer een andere 

patiënt worden geholpen op deze gereserveerde plek in het spreekuur. 

 

Met vriendelijke groet namens de kinderartsen van AlleskITs, 

Dop Scheewe 

Sander Feith 

Alexandra Guldemeester 

 

 

 

 

Bijlage:  

Wij adviseren u altijd vantevoren contact op te nemen met uw verzekeraar om precies uit te zoeken 

hoe de vergoeding bij uw polis is geregeld voor de kinderartsenzorg bij AlleskITs.  

 

Organisatie Verzekeringsmaatschappijen Vergoeding kinderarts 
AlleskITs 

DSW DSW, Stad Holland verzekeringen Contract: geheel vergoed via 
zorgverzekeraar 

ONVZ ONVZ, VvAA, PNO zorg, Contract: geheel vergoed via 
zorgverzekeraar 

ASR De Amersfortse Verzekeringen, Ditzo 
zorgverzekeringen, BeterDichtbij, IAK 
Volmacht BV, Caresco V, Aevitae 

Contract: geheel vergoed via 
zorgverzekeraar 

Eno zorgverzekeraar Salland Verzekeringen, Holland Zorg, 
Energiek, Salland Zorgdirect 

Contract: geheel vergoed via 
zorgverzekeraar 

O.W.M. 
Zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid 

Zorg en Zekerheid Contract: geheel vergoed via 
zorgverzekeraar 

Achmea Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, 
FBTO,Avero, Nedasco, Caresco, IAK 
Volmacht, Aevitae, Turien&Co, De 
Friesland, Kiemer 

Geen contract: vergoeding + 
75% van het gemiddeld 
gecontracteerde tarief. 

Menzis Menzis, Ander Zorg , AZIVO  Nog geen uitspraak 

CZ CZ, Delta Lloyd, OHRA Nog geen uitspraak 

VGZ VGZ, IZZ, IZA, NV Zorgverzekeraar 
UMC,VGZ Cares, Univé Zorg 

Nog geen uitspraak 
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