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Onderwerp kaakoperatie in België

Beste mevrouw Daglaroglu,

U vraagt of wij uw kaakoperatie in België betalen.

Wij betalen maximaal € 7.312,59 voor uw kaakoperatie
De voor- en nabehandelingen zitten bij het bedrag inbegrepen. De maximale vergoeding is 75% 
van het gemiddelde gecontracteerde tarief. U gaat namelijk naar een ziekenhuis waarmee wij geen 
contract hebben.

Hoe lang is het tarief geldig?
Het tarief dat wij vaststellen is 42 dagen geldig. Wij tellen de 42 dagen vanaf de dag na de 
ontslagdatum.

Bel ons wanneer er iets verandert
Bij deze veranderingen moeten wij kijken of de toestemming nog geldig is:

● wanneer u een nieuwe behandeling moet ondergaan;
● als uw medische situatie verandert;
● als uw verzekering is stop gezet of tijdelijk stop gezet.

Wij betalen de volgende kosten niet
● extra kosten door heropname en complicaties. Deze kosten zitten al in het Nederlands 

tarief;
● behandelingen die niet aan de wettelijke eisen voldoen;
● voorschotnota’s;
● kopieën van nota’s;
● vanaf 18 jaar: het eigen risico;
● overige onverzekerde kosten.

De kostenraming van Facial Sculpture Clinic is totaal € 12.400,00
U betaalt zelf de extra kosten boven de € 7.321,59.

U kunt voor deze behandeling ook bij een gecontracteerd ziekenhuis terecht
In het buitenland hebben wij alleen ziekenhuizen in België en Duitsland gecontracteerd. Kijk voor 
alle gecontracteerde ziekenhuizen waar u met uw polis terecht kunt op: zorgzoeker.zilverenkruis.nl. 
De behandeling bij een gecontracteerd ziekenhuis heeft belangrijke voordelen:

● Wij vergoeden de behandeling helemaal. Ook bij complicaties of heropname.
● U krijgt geen nota. Het ziekenhuis stuurt de nota rechtstreeks naar ons op.
● De zorg van gecontracteerde ziekenhuizen is van hoge kwaliteit.

De zorgcoach kan u hier meer over vertellen. Bel gerust naar 071 364 02 80.
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Declareer uw nota’s online
Voor online declareren kijkt u op zk.nl. Of download onze gratis app. Per post declareren kan ook. 
Stuur uw nota’s naar:
Zilveren Kruis
t.a.v. afdeling buitenland
Postbus 70001
3000 KB  ROTTERDAM

Heeft u vragen?
Op zk.nl vindt u meer informatie over vergoedingen, declareren en over zorgverleners die een 
contract met ons hebben.

Met hartelijke groet,
Zilveren Kruis
 
Marieke Broek
specialist Machtigingen


