
Goed voor elkaar

IZA Bedrijfszorg (VNG, IPO, UvW)

Ontdubbeling 
Zorgkosten

D
37

64
-2

01
41

2



Vragen en antwoorden
 

Vraag Antwoord

Wat is ontdubbeling? Hebt u arbeidsgerelateerde klachten en doet uw werkgever mee aan IZA Bedrijfszorg? 
Dan kunt u via uw werkgever snel terecht bij de juiste zorgaanbieder. De kosten voor 
arbeidsgerelateerde zorg zijn voor u als medewerker gedekt. 

Soms wordt een deel van deze kosten niet vergoed door IZA Bedrijfszorg of uw 
werkgever, maar vanuit uw eigen basis- of aanvullende verzekering. Dit heet 
ontdubbelen. Het is mogelijk dat u voor een behandeling een eigen bijdrage moet 
betalen, of dat de kosten meetellen voor uw eigen risico. 

Welke zorg wordt ontdubbeld? •	 Consulten bij de psycholoog uit IZA Bedrijfszorg.
•	 Behandelingen bij de arbeidsfysiotherapeut uit IZA Bedrijfszorg.

Wat merk ik als medewerker 
van ontdubbelen?

Gaat u met arbeidsgerelateerde klachten naar een psycholoog of arbeidstherapeut van 
IZA Bedrijfszorg, dan worden de kosten van de behandeling vergoed. Een gedeelte 
van de kosten wordt betaald door uw zorgverzekering, het overige gedeelte door  
IZA Bedrijfszorg of uw werkgever.
Houd er rekening mee dat deze kosten mee kunnen tellen voor uw eigen risico als u 
dat nog niet hebt verbruikt. 

Ik volg een traject Korte 
Psychologische Zorg (KPZ) 
via IZA Bedrijfszorg. Hoe gaat 
ontdubbeling dan?

Volgt u Korte Psychologische Zorg (KPZ) via IZA Bedrijfszorg, dan worden de kosten 
ontdubbeld. Uw eigen zorgverzekeraar vergoedt een deel van de kosten. Het andere 
deel komt voor rekening van IZA Bedrijfszorg of uw werkgever.

De basisverzekering vergoedt standaard een deel van het traject. Vergoedt uw 
basisverzekering het traject niet meer? Dan vergoedt IZA Bedrijfszorg of uw 
werkgever de rest van de kosten.

Voor het deel van het traject dat vanuit uw basisverzekering wordt vergoed, geldt het 
eigen risico.  

Betaal ik eigen risico als ik 
Korte Psychologische Zorg 
(KPZ) via IZA Bedrijfszorg 
volg?

Dit hangt af van de variant van IZA Bedrijfszorg die uw werkgever heeft afgesloten. 

Neemt uw werkgever Module 1, Module 2, Module 4, Select of Bedrijfszorg @Work 
af? Dan wordt het wettelijk verplicht eigen risico (€ 375) niet gecompenseerd. Dat 
betekent dat deze kosten meetellen voor uw eigen risico en mogelijk voor uw eigen 
rekening komen. 

Neemt uw werkgever Module 3 af en bent u verzekerd bij IZA? Dan wordt het deel 
van de kosten van het KPZ-traject dat daadwerkelijk voor rekening van uw wettelijk 
verplicht eigen risico (maximaal € 375) komt, achteraf gecompenseerd. U schiet het 
bedrag zelf voor. In april van het volgende jaar stort IZA Bedrijfszorg het terug op uw 
bank- of girorekening.

Bent u niet bij IZA, maar ergens anders verzekerd? Dan wordt het eigen risico 
(maximaal € 375) niet gecompenseerd. U betaalt de eventuele kosten voor uw eigen 
risico zelf.  

Ik volg een traject 
arbeidsfysiotherapie via 
IZA Bedrijfszorg. Hoe gaat 
ontdubbeling dan?

Maakt u gebruik van arbeidsfysiotherapie via IZA Bedrijfszorg, dan worden de 
kosten ontdubbeld. Het andere deel komt voor rekening van IZA Bedrijfszorg of uw 
werkgever.
In de basisverzekering worden er meestal geen behandelsessies vergoed. In de 
aanvullende verzekering zijn dit er vaak twaalf of meer. Worden de kosten niet meer 
vergoed vanuit uw basis- of aanvullende verzekering? Dan vergoedt IZA Bedrijfszorg of 
uw werkgever de kosten.
Behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering, tellen niet mee 
voor uw eigen risico.



Hoe krijg ik inzicht in mijn 
persoonlijke situatie?

U beslist natuurlijk zelf of u kiest voor behandeling via de zorgaanbieders van IZA 
Bedrijfszorg. Wilt u vooraf weten wat psychologische zorg of arbeidsfysiotherapie u 
gaat kosten? Dan kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze 
weet wat de (resterende) hoogte van uw eigen risico is. Uw zorgverzekeraar kan u ook 
vertellen wat er precies vergoed wordt vanuit uw basisverzekering of eventueel uw 
aanvullende verzekering.

Mijn vraag staat er niet 
tussen. Waar kan ik terecht 
voor meer informatie?

Hebt u vragen over ontdubbelen? Neem dan contact op met uw leidinggevende.

Hebt u als leidinggevende vragen? Dan kunt u terecht bij de IZA Werkgeversdesk.  


