
 
  

 

 

Mijn eigen risico en het Academisch Slaapcentrum 

 
Indien u wordt doorverwezen naar het Academisch Slaapcentrum van Ciro, worden de intake, het 

onderzoek en de mogelijk in te zetten behandeling eerst afgeschreven van uw eigen risico. Zodra het 

eigen risico is gebruikt, gaat de zorgverzekeraar over tot vergoeding van de onderdelen/behandeling 

die binnen de polisvoorwaarden vallen. 

 

Wanneer u nog een (volledig) eigen risico heeft, kan het zijn dat u na een eerste consult of afspraak 

een groter deel kwijt bent van het eigen risico, dan u zou verwachten. We leggen graag uit hoe dit 

komt. 

Verschillende onderdelen zijn één behandeling 

Alle ziekenhuizen in Nederland werken volgens een landelijk vastgestelde manier hoe rekeningen 

gedeclareerd mogen worden bij de zorgverzekeraar. Deze manier van declareren is verplicht, ook 

voor Ciro. Verschillende onderdelen van een behandeling, zoals (meerdere) afspraken met een arts 

of assistent of (meerdere) onderzoeken, vormen samen één ‘zorgproduct’.  

Eén zorgproduct: altijd een gemiddelde 

Het zogenaamde zorgproduct declareren we bij uw zorgverzekeraar. Over de hoogte van de prijs van 

dit product zijn afspraken gemaakt met uw verzekeraar. Soms heeft een patiënt maar één afspraak 

nodig, een andere patiënt heeft bijvoorbeeld vier afspraken of consulten. Wanneer er bijvoorbeeld 

problemen zijn ontstaan tijdens een behandeling of omdat de arts graag extra onderzoek wil 

verrichten.  

 

Bij de zorgverzekeraar mogen we alleen een gemiddelde, het zorgproduct, declareren. Een patiënt 

die dus relatief veel zorg heeft ontvangen (bijvoorbeeld meerdere afspraken heeft gehad) is hierdoor 

in verhouding gunstiger uit. Voor een patiënt die wellicht maar één afspraak of consult heeft gehad, 

en dus weinig zorg heeft ontvangen, werkt dit systeem nadeliger.  

 

De beste zorg 

Van het Academisch Slaapcentrum van Ciro mag u altijd de beste zorg verwachten. Al onze 

medewerkers zetten zich in om een gespecialiseerde behandeling te bieden, die past bij uw situatie. 

Soms horen daar ook werkzaamheden bij die voor u als patiënt niet altijd zichtbaar zijn. Zo worden 

bijvoorbeeld dossiers voorafgaand aan een consult bekeken, is er tussen analisten en artsen overleg 

of moet er informatie worden opgevraagd. Al deze werkzaamheden vallen ook gewoon binnen het 

(gemiddelde) zorgproduct. 

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de afdeling Planning 

via telefoonnummer 0475 587 600. Heeft u vragen over het eigen risico en/of vergoedingen van uw 

zorgverzekeraar? Neem dan direct contact op met uw zorgverzekeraar.  

 

 

  


