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LEESWIJZER 

Met de Vergelijkingshulp Dialysecentra vergelijkt u de zorg- en dienstverlening van dialysecentra en 

dialyseafdelingen in ziekenhuizen (hierna kortweg ‘dialysecentra’). Het geeft algemene informatie 

over behandelvormen, dialysediensten, service en dergelijke. Voor meer specifieke informatie over dia-

lyse en dialysecentra informeert u bij uw zorgverlener of het dialysecentrum zelf. 

U vindt de Vergelijkingshulp dialysecentra op www.zorgkaartnederland.nl onder ‘Vergelijkingshulpen’.  

 

HOE WERKT DE VERGELIJKINGSHULP DIALYSE? 

1. U geeft uw woonplaats, maximale reisafstand en wensen op in het Wensen-scherm (pag. 4-5).  
 

2. De Vergelijkingshulp zoekt de dialysecentra die hieraan het best voldoen en toont die in het  

Resultaten-scherm (pag. 6-9).  
 

3. U sorteert de resultaten op score of reisafstand en kiest de dialysecentra die u wilt vergelijken. 
 

4. U bekijkt en vergelijkt de gekozen dialysecentra in het Vergelijken-scherm (pag. 10 en 11). 

Door de verschillende mogelijkheden vereist dit hulpmiddel enige ervaring met internet. 

Volg deze gebruikswijzer daarom stap voor stap om tot een goede vergelijking te komen. 

 

 

Deze gebruikswijzer helpt u bij elke stap met plaatjes en uitleg. Per stap leest u een korte instructie. 

Op de pagina erna leest u de meest gestelde vragen, mocht u tegen een vraag of probleem aanlopen. 

In de tekst komt u verder drie symbooltjes tegen: 

Handje dat in het plaatje aanwijst wat er in de tekst bedoeld wordt 

Belangrijke aanwijzing in de tekst 

Handige tip 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Staan alle dialysecentra in de Vergelijkingshulp Dialyse? 

Ja, in principe wel, inclusief kinderdialysecentra en vakantiedialysecentra. Maar soms worden nieuwe 

dialysecentra geopend. Het kan zijn dat deze nog niet in de lijst zijn opgenomen.  

Een enkel dialysecentrum heeft geen gegevens aangeleverd. Om verwarring te voorkomen staan deze 

centra er wel bij, met de toevoeging ‘Geen informatie ontvangen’. 

Kan ik de Vergelijkingshulp Dialyse op alle soorten computers en telefoons gebruiken? 

De vergelijkingshulp werkt goed op computers en tablets. Op mobiele telefoons werkt het wel maar 

het gebruik ervan wordt door de grote hoeveelheid informatie afgeraden. 

Door wie is de Vergelijkingshulp dialyse gemaakt? 

De Vergelijkingshulp Dialysecentra wordt u aangeboden door de Nierpatiëntenvereniging Nederland en 

wordt mede mogelijk gemaakt door ZorgkaartNederland van Patiëntenfederatie Nederland. De gege-

vens van de dialysecentra zijn aangeleverd door de dialysecentra en ziekenhuizen zelf. 

http://www.zorgkaartnederland.nl/vergelijkingshulpen/vergelijkingshulp-dialysecentra
https://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.patientenfederatienederland.nl/
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SCHERM ‘UW WENSEN’    

Stap 1: Vul woonplaats en reisafstand in 

 

 Vul eerst onder ‘Plaats’ uw woonplaats in en klik op de 

plaatsnaam in de lijst. 

Kies bij ‘Reisafstand’ de maximale reisafstand naar het 

dialysecentrum of ziekenhuis: 25, 50 of 100 km. 

Het is belangrijk dat u deze stap uitvoert. Alleen 

dan kunt u later in het Resultaten-scherm de dialyse-

centra sorteren op reisafstand vanaf uw woonplaats. 

 

 

   
Stap 2: Bekijk de keuzemogelijkheden 

 

 Zoekt u specifieke behandelvormen, dienstverlening of 

openingstijden van het dialysecentrum? Klik dan op de 

grijze balken om de keuzemogelijkheden te bekijken. 

Wilt u weten wat een keuzemogelijkheid betekent?  

Achter elke keuzemogelijkheid staat een grijs informatie-

symbooltje  met algemene informatie. Voor meer 

specifieke informatie over behandelvormen of dialyse-

diensten raadpleegt u uw zorgverlener of het dialysecen-

trum zelf. 

   
Stap 3: Geef uw wensen aan 

 

 Zo geeft u uw wensen aan: 

• Is het voor u een eis dat het centrum een behandel-

vorm of dienst aanbiedt? Klik dan op het bolletje onder 

‘Noodzakelijk’ (zie voorbeeld links). 

• Is een dienst voor u prettig maar niet noodzakelijk, zet 

het bolletje dan onder ‘Gewenst’. 

• Is een dienst voor u niet belangrijk, laat dan het bol-

letje bij ‘Geen voorkeur’ staan. 

 
   
Stap 4: Kies een voorkeurszorgaanbieder  
            (niet verplicht) 

 Wilt u dat een specifiek dialysecentrum of ziekenhuis in 

de vergelijking wordt meegenomen? Scroll dan omlaag 

naar ‘Mijn voorkeurszorgaanbieder meenemen in 

resultaten’.  

Klik op de plek van het handje (afbeelding links). Typ de 

naam van het ziekenhuis of dialysecentrum en klik op de 

naam die u zoekt in de lijst. 

   
Stap 5: Klik op de rode Toon Resultaten-
knop onderin beeld  

 

 Onderaan het venster staat een rode knop ‘Toon … resul-

taten’. Klik hierop.  

Het getal op de knop is het aantal dialysecentra dat hele-

maal of gedeeltelijk aan uw wensen voldoet (in het voor-

beeld links zijn dat 30 dialysecentra). 

Hoe meer wensen u aangeeft, hoe kleiner het aantal 
dialysecentra wordt dat aan uw wensen voldoet.  
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  VEELGESTELDE VRAGEN 

Bij stap 1 Vul woonplaats en reisafstand in 
 

• Ik kan mijn woonplaats niet vinden in de lijst met plaatsnamen. 

Probeert u dan de naam van de gemeente of juist de deelgemeente. Bepaalde plaatsnamen zijn vol-

uit geschreven: Den Haag is ’s-Gravenhage, Den Bosch is ’s-Hertogenbosch, etc.  

 

• Als ik mijn woonplaats kies, kom ik in een ander scherm (scherm ‘Resultaten’). 

Kies uw woonplaats niet door op <Enter> te drukken maar door de naam te typen en dan met de 

muis op de juiste plaatsnaam in de lijst te klikken. 

Als u <Enter> gebruikt, komt u direct in het Resultatenscherm. Als u verder nog geen wensen heeft 

aangegeven, staan alle dialysecentra daar op volgorde van reisafstand gesorteerd. Klik op de naam 

van een centrum om de informatie over dat centrum te zien. 

Wilt u nog wensen aangeven, ga dan terug naar het Wensen-scherm door bovenin het venster te 

klikken op ‘1. Uw wensen’. Geef daar uw wensen aan. 

 

• Waarom kan ik niet minder dan 25 km reisafstand invullen? 

Die 25 km is niet meer dan een hulpmiddel; u zult bij stap 7 zien hoe u de dialysecentra heel eenvou-

dig op volgorde van reisafstand zet. De dialysecentra die het dichtst bij u in de buurt liggen komen dan 

bovenaan de lijst te staan. 

Deze Vergelijkingshulp maakt gebruik van techniek van ZorgkaartNederland. Daarop is 25 kilometer 

het minimum.  

 

• De reisafstand vanaf mijn woonplaats klopt niet precies 

De afstand tussen uw woonplaats en de dialysecentra is hemelsbreed. Daarbij wordt de afstand 

vanaf het centrum van uw woonplaats aangehouden. Daardoor kan de exacte afstand en volgorde 

soms wat afwijken. 

Bij stap 2 Bekijk de keuzemogelijkheden 
 

• Ik zoek een keuzemogelijkheid die er niet tussen staat 

In dit scherm staan vooral algemene keuzemogelijkheden die uit onderzoek onder dialysepatiënten 

naar voren kwamen. In het Vergelijkingsscherm (zie pag. 9) vindt u nog meer informatie over de 

zorg- en dienstverlening van de dialysecentra. 

Bij stap 4 Kies een voorkeurszorgaanbieder (niet verplicht) 
 

• Waarom zou ik een voorkeurs-dialysecentrum opgeven? 

Voor dialyse zal dit misschien niet zo vaak voorkomen; vaak zal een voorkeurscentrum bij u in de 

buurt zijn en dan komt dit toch bovenaan te staan als u stap 7 uitvoert. Het kan handig zijn als u een 

specifiek vakantiedialysecentrum wilt vergelijken met andere centra. 

 
• Ik kan mijn voorkeurs-dialysecentrum niet vinden in de lijst. 

Controleer of de naam goed is gespeld. Kunt u het nog steeds niet vinden, typ dan de plaatsnaam 

waar het dialysecentrum is gevestigd. 

Soms staat de naam van de samenwerkingspartner vermeld: Dianet, Diapriva, VieCuri. 

Is het ziekenhuis onlangs van naam veranderd, bijv. na een fusie? Vermeld dan de nieuwe naam.  

 

• Ik heb een voorkeursdialysecentrum opgegeven. Kan ik dit later ook weer uitzetten? 

Ja, dat kan. Daarvoor gaat u terug naar dit Wensen-scherm en haal het vinkje weg voor het voor-

keursdialysecentrum. Druk dan opnieuw op de rode Resultatenknop onderaan het venster. Let op: u 

moet dan de resultaten in het Resultatenscherm opnieuw op ‘Reisafstand’ sorteren! – zie stap 7. 

Bij stap 5 Klik op de rode ‘Toon Resultaten’-knop onderin beeld 
 

• Ik zie geen rode knop  

De rode knop staat onderaan de pagina. Scroll omlaag om hem in beeld te krijgen en klik erop. 
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  SCHERM ‘RESULTATEN’   

Stap 6: bekijk de resultaten 

In dit scherm ziet u de dialysecentra die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de reisafstand en andere 

wensen die u net in het Wensen-scherm heeft aangegeven.  

Zie hieronder de belangrijkste onderdelen van het Resultatenscherm: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

• Vergelijk-knop om dialysecentra te vergelijken (zie Stap 8). Als u naar beneden scrollt vindt u onder-

aan nog zo’n Vergelijk-knop. 

• Sorteerknop: hiermee sorteert u de dialysecentra op Score of Reisafstand (zie hieronder en stap 7). 

• Naam en locatie van het dialysecentrum. Vóór de naam staat een aanvinkveldje, zie ook stap 8. 

• Score: mate waarin het centrum voldoet aan uw wensen (in %). De score is alleen zichtbaar als u 

wensen heeft aangegeven in het Wensen-scherm! 

• Waardering door patiënten op www.zorgkaartnederland.nl. In het voorbeeldscherm hierboven is het 

eerste dialysecentrum door 5 patiënten gewaardeerd met een gemiddelde score van 9,1.  

 
SORTERING VAN DE RESULTATEN 

Belangrijk: U moet zelf kiezen of u de dialysecentra wilt sorteren op Reisafstand of op Score: 

• Reisafstand: hoe dichter bij uw woonplaats, hoe hoger een dialysecentrum in de lijst staat. 

• Score: hoe meer een dialysecentrum aan uw wensen voldoet, hoe hoger het centrum in de lijst 

staat. Let op: dit staat los van de reisafstand!  Als u in het Wensen-scherm wensen hebt aangege-

ven, ziet u de score rechts achter de naam van het centrum staan (‘Voldoet …% aan uw wensen’) 

Als u in het wensenscherm wensen heeft opgegeven, staan de dialysecentra automatisch 

gesorteerd op Score! 

Als u het Resultatenscherm verlaat, bijv. om uw wensen aan te passen in het Wensen-

scherm, en u keert terug naar het Resultatenscherm, dan staat de sortering weer op ‘Score’! 

 

MAXIMAAL TIEN RESULTATEN PER PAGINA 

U ziet maximaal tien dialysecentra op deze pagina. Zijn er meer dan tien resultaten, dan kunt u onderaan 

de pagina klikken op de paginanummers om naar volgende pagina’s te gaan.  

Denk er daarbij om dat de dialysecentra die voor u het meest relevant zijn op pagina 1 staan. Hoe lager 

dialysecentra in de lijst staan, hoe minder ze voldoen aan uw maximale reisafstand en/of overige wen-

sen. 

   
 

< Dialysecentrum X > 

< Dialysecentrum Y > 

Waarde-

ring 

Naam en  

locatie 

Sorteer-
knop 

Vergelijk- 
knop 

‘Score’ 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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  VEELGESTELDE VRAGEN 

BIJ STAP 6 ‘Bekijk de resultaten 
 

• Er staat ’36 resultaten’ maar ik zie er maar 10. Waar staan de 26 andere? 

Er staan maximaal tien resultaten op een pagina. Onderaan de pagina staan linkjes waarmee u naar 

de andere pagina’s kunt. Hoe lager in de lijst, hoe minder de resultaten voldoen aan uw wen-

sen en/of reisafstand. Meestal staan de meest relevante dialysecentra voor u op pagina 1. 

 
• Ik heb 25 km als maximale reisafstand gekozen maar zie toch verder gelegen centra. 

Mogelijk zijn uw resultaten gesorteerd op Score. Zie stap 7 om ze op reisafstand te sorteren.  

Soms voldoen dialysecentra die iets verder weg liggen dan uw maximale reisafstand wel aan uw wen-

sen. Daarom worden ook centra getoond die iets verder liggen. Hetzelfde geldt voor centra die niet 

helemaal aan uw wensen voldoen. Dit is standaard binnen de techniek van ZorgkaartNederland. 

 
• Bij sommige centra staat ‘Let op: Reisafstand is …km verder dan 25 km’. Wat betekent dit? 

Dit zijn dialysecentra die - helemaal (100%) of gedeeltelijk (< 100%) - aan uw wensen voldoen maar 

wel verder weg liggen van uw woonplaats dan u in het Wensen-scherm heeft opgegeven. 

 

• Bij de centra staat ‘Voldoet …% aan uw wensen’. Wat betekent dit? 

Dit is de ‘Score’. Het betekent dat het betreffende centrum geheel (100%) of gedeeltelijk (minder dan 

100%) aan de wensen voldoet die u heeft aangegeven. Hoe hoger het percentage, hoe meer het cen-

trum voldoet. Eisen (‘Noodzakelijk’) wegen hierbij zwaarder dan wat u als ‘Gewenst’ heeft aangege-

ven. Centra met dezelfde score worden onderling gesorteerd op reisafstand: hoe dichterbij, hoe hoger 

in de lijst. De score staat los van de opgegeven reisafstand! 

 
• Ik zie geen scores achter de dialysecentra staan. 

U ziet alleen scores staan als u wensen hebt aangegeven in het Wensen-scherm. 

 
• Ik zie geen Sorteerknop in mijn scherm. 

De Sorteerknop verschijnt alleen als u uw woonplaats en max. reisafstand en/of wensen heeft inge-

vuld in het Wensen-scherm. De knop kan ook ‘buiten beeld’ zijn. Scroll dan omhoog naar de boven-

kant van het scherm. 

 

• Hoe kan ik mijn wensen aanpassen? 

Ga naar het Wensen-scherm door bovenin het venster te klikken op ‘Uw wensen’ en pas uw wensen 

aan. Klik dan weer op ‘Toon … Resultaten (stap 5).  

Let op: de dialysecentra staan nu weer op volgorde van ‘Score’! (zie evt. stap 7). 

 
• Ik heb een voorkeursdialysecentrum opgegeven. Waar vind ik die in de resultaten? 

Uw voorkeursdialysecentrum staat altijd bovenaan, ongeacht de score of reisafstand. 

 
• Ik heb een voorkeursdialysecentrum opgegeven. Kan ik dit ook aanpassen of uitzetten? 

Aanpassen doet u door onder de naam van dit centrum op de link ‘Wijzig mijn voorkeurszorgaan-

bieder’ te klikken en een ander centrum te kiezen. Let op: de resultaten in het Resultaten-

scherm staan dan weer gesorteerd op Score! – zie stap 7 om op Reisafstand te sorteren. 

Uitzetten kan alleen in het Wensen-scherm. Haal daar het vinkje weg vóór het voorkeursdialysecen-

trum (zie stap 4). Druk dan opnieuw op de rode Resultatenknop onderaan het venster. Als het 

scherm wit wordt na het verwijderen van het vinkje, scroll dan even naar boven. 

Let op: de dialysecentra staan nu weer op volgorde van ‘Score’! (zie evt. stap 7). 

 

• In mijn scherm staat met rode letters ’Voldoet niet aan uw wensen’ achter het bovenste di-

alysecentrum. Wat betekent dit? 

Dit betekent dat uw voorkeurs-dialysecentrum niet voldoet aan één of meer wensen waarvan u in het 

Wensen-scherm hebt aangegeven dat deze ‘Noodzakelijk’ zijn. Ga met de muis op de link ‘Welke wen-

sen niet?’ staan om te zien om welke wens(en) dit gaat. 
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   SCHERM ‘RESULTATEN’ 

Stap 7: Sorteer de centra op Reisafstand 

 

 
Belangrijk: Heeft u naast woonplaats en reisaf-

stand nog andere wensen aangegeven, dan 

staan de dialysecentra automatisch gesorteerd 

op ‘Score’! 

Wilt u ze op volgorde van reisafstand zetten, klik dan 

op de Sorteerknop en kies ‘Reisafstand’ (zie afbeel-

ding). Nu komen de dichtstbijzijnde dialysecentra bo-

venaan te staan. 

   
Stap 8: Kies maximaal drie dialysecentra   U kunt de zorg- en dienstverlening van maximaal 

drie dialysecentra vergelijken. Dit doet u door een 

vinkje te zetten vóór de namen van die centra (zie 

afbeelding links).  

Wilt u de gegevens van één dialysecentrum bekijken, 

klik dan direct op de naam van dat dialysecentrum.  

Klik op de link ‘Terug naar de resultaten’ om terug te 

komen in het Resultatenscherm. 

   
Stap 9: Klik op de ‘Vergelijk’-knop   Klik op de knop ‘Vergelijk’ bovenaan of onderaan 

de pagina. Als u deze niet ziet, scroll dan even om-

hoog of omlaag.  

Klik op de link ‘Terug naar de resultaten’ om terug 

te komen in het Resultatenscherm. 

 

 

  



 

Handleiding bij de Vergelijkingshulp dialysecentra op Zorgkaart Nederland pagina 9 van 11 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 

BIJ STAP 7 Sorteer de centra op Reisafstand 
 

• Ik zie geen Sorteerknop in mijn scherm. 

De Sorteerknop verschijnt alleen als u uw woonplaats en max. reisafstand en/of wensen heeft inge-

vuld in het Wensen-scherm.  

De knop kan ook ‘buiten beeld’ zijn. Scroll dan omhoog naar de bovenkant van het scherm. 

 

• Sommige getoonde dialysecentra hebben een Score van 0% (‘Voldoet 0% aan uw wensen’)!  

De Vergelijkingshulp sorteert resultaten op reisafstand óf op score. U hebt nu gesorteerd op reisaf-

stand; dan komen dialysecentra dicht bij uw woonplaats hoog in de lijst te staan. Maar deze zullen niet 

altijd voldoen aan de wensen die u opgaf. 

BIJ STAP 8 Kies maximaal drie dialysecentra 
 

• Ik wil meer dan drie centra vergelijken. Waarom kan dit niet? 

In het Vergelijkenscherm worden de gegevens van de dialysecentra naast elkaar weergegeven, zo-

dat u ze goed met elkaar kunnen vergelijken. Het scherm zou onoverzichtelijk worden als de gege-

vens van meer dan drie centra naast elkaar zouden staan.  

Als u meer dan drie centra wilt vergelijken, kies er dan eerst drie. Vergelijk ze en laat de minst inte-

ressante afvallen door het vinkje bij dat centrum in het Resultatenscherm weg te halen. Vink dan 

een vierde centrum aan en klik weer op ‘Vergelijken, etc. 

 

• Ik wil een dialysecentrum aanvinken maar krijg de foutmelding ‘Vergelijk maximaal drie 

zorgaanbieders’.  

Deze melding verschijnt als u al drie dialysecentra hebt aangevinkt om te vergelijken. U kunt maxi-

maal drie dialysecentra aanvinken. De vinkjes kunnen ook op de andere pagina’s met resultaten 

staan.  

Als u naar het Wensen-scherm gaat en weer terug naar het Resultaten-scherm, zijn alle vinkjes ge-

wist. De resultaten staan dan wel weer gesorteerd op ‘Score’! 

BIJ STAP 9 Klik op de Vergelijk-knop 
 

• Ik klik op de Vergelijk-knop maar krijg de foutmelding ‘Selecteer minimaal twee zorgaan-

bieders’. 

Deze melding verschijnt als u nog geen dialysecentra hebt aangevinkt. Zet een vinkje vóór de namen 

van de dialysecentra waarvan u de informatie wil vergelijken. U kunt maximaal drie dialysecentra 

aanvinken.  
Als u de informatie van één dialysecentrum wilt zien, klik dan direct op de naam van het dialysecen-

trum. 

 

• Ik zie geen Vergelijk-knop. 

Er staat een Vergelijk-knop bovenaan en onderaan de pagina. Scroll helemaal naar boven of naar on-

dereen om de knop te zien en klik erop. 
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  SCHERM ‘VERGELIJKEN’ 

Dit scherm toont informatie over de zorg- en dienstverlening van het dialysecentrum of de dialysecentra 

die u in het Resultaten-scherm heeft gekozen. Bij alle onderwerpen vindt u ook weer een grijs info-sym-

booltje       met algemene uitleg. Voor meer specifieke informatie over een behandelvorm of faciliteit 

raadpleegt u uw arts of het betreffende dialysecentrum. 

Zie het voorbeeldscherm hieronder.  

In de linker kolom staan de behandelvormen en diensten, in de drie kolommen ernaast staan de gege-

vens van drie dialysecentra. Zo kunt u het aanbod goed vergelijken.  

Scroll de pagina omlaag om nog veel meer informatie over het aanbod van de dialysecentra te lezen. He-

lemaal onderaan de pagina vindt u nog wat algemene informatie en tips bij het kiezen van een dialyse-

centrum. 

 

 

 

Wat u verder moet weten over dit scherm: 

• U kunt terug naar het Resultatenscherm met het linkje links bovenin ‘Terug naar de resultaten’ 

• Wilt u later nog eens terugkeren naar dit overzicht? Klik dan rechts bovenin het venster op de knop  

‘E-mail’. Vul uw mailadres in en u ontvangt een mail met een link naar het overzicht. 

• Wilt u de pagina printen? Klik dan rechts bovenin het venster op de knop ‘Print’. 

 

 

  

 

 

 

< Dialysecentrum Y > < Dialysecentrum X > < Dialysecentrum Z >  Naam & locatie  

 en een link naar hun  

 website of de website  

 van het ziekenhuis 

 Waardering door patiën- 

 ten met een link naar de  

 pagina over het dialyse- 

 centrum op Zorgkaart-Ne-

derland 
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VEELGESTELDE VRAGEN 

 

• In het Vergelijken-scherm leiden sommige links naar de website van de dialyseafdeling, 

andere naar het ziekenhuis. Waarom? 

Deze links zijn gekoppeld aan ZorgkaartNederland. Niet elke dialyseafdeling heeft daarop een eigen 

link. 

 

• Ik zie bij veel dialysecentra geen cijfer in het blauwe bolletje. 

Er staat alleen een waarderingscijfer als patiënten een dialysecentrum een waardering hebben 

gegeven op ZorgkaartNederland. Op dit moment is dat bij veel centra nog niet het geval.  

 

Wilt u een dialysecentrum waarderen? Klik dan in het Vergelijken-scherm op de link bij het blauwe 

bolletje en laat een waardering achter. 

 

• Ik ben in het Vergelijken-scherm maar wil mijn wensen veranderen. Hoe doe ik dat? 

Klik links bovenin het venster op de link ‘Terug naar de resultaten’. Klik in het volgende scherm 

links bovenaan op de tab ‘Uw wensen’ en pas uw wensen en eventuele voorkeurszorgaanbieder 

aan. In het Resultaten-scherm vinkt u dan opnieuw de dialysecentra aan die u wilt vergelijken. 

Let op: de dialysecentra staan daar nu weer op volgorde van ‘Score’! (zie evt. stap 7). 

 

• Ik zie bij ‘Eten en drinken’ bij sommige centra staan: ‘gratis’. Wie betaalt die kosten dan? 

Met ‘gratis’ wordt bedoeld: u hoeft hier niet voor bij te betalen. In feite worden deze kosten natuur-

lijk vergoed door uw zorgverzekeraar als er ‘gratis’ staat. De kosten worden dus indirect wel door u 

betaald, uit uw zorgpremie. 

 

 


