BEHANDELINGEN
& VERGOEDINGEN

Waar kijkt de zorgverzekeraar precies naar?

Behandelingen als
ontharen, acne en
camouflage kunnen
geheel of gedeeltelijk
worden vergoed door
een merendeel van
zorgverzekeraars. Of
deze behandelingen
ook daadwerkelijk
vergoed worden is
vaak afhankelijk van
meerdere factoren.
In dit artikel nemen
we je mee in de
zienswijze van de
zorgverzekeraar
en de stappen die
je als behandelend
schoonheidsspecialist
kunt zetten voor je
klant.

A

llereerst kijkt de zorg
verzekeraar bijna altijd of de
schoonheidsspecialist bij ANBOS
geregistreerd staat - hetgeen voor
hen het teken is dat het om een professional
gaat met de juiste kennis en specialisaties
om de behandelingen te geven. Aanvullend
kijken ze of er een AGB-Code is afgegeven
(opgenomen in het informatiesysteem van
Vektis; een overkoepelend orgaan van alle
zorgverzekeraars in Nederland). Tot slot stelt
een aantal zorgverzekeraars specifieke eisen
waar de factuur voor de behandeling aan dient
te voldoen.
Vergoeding is niet vanzelfsprekend
Voor jou en je klant is het dus belangrijk
te beseffen dat de behandeling van jouw
klant niet per definitie vergoed wordt. Er
zijn gelukkig wel bepaalde zaken die jij als
behandelaar op orde kunt hebben en waarmee
je de kans op behandelvergoeding voor je klant
verhoogt.
De eerste stap om te zetten wanneer iemand
een behandeling wenst die mogelijk vergoed
wordt, ligt bij je klanten zelf. Zij moeten vooraf
de polisvoorwaarden van de betreffende
zorgverzekeraar checken om te weten of de
behandeling behoort tot de groep die geheel
of gedeeltelijk wordt vergoed. Jij kunt hier als
schoonheidsspecialist niet verantwoordelijk
voor zijn. Als service naar je klant, maar ook
om je zelf te beschermen tegen een hoop
stress en gedoe achteraf, is het dus wijs om de
klant hierop te attenderen. Zeker wanneer je
adverteert of promoot dat behandelingen vaak
vergoed worden door de zorgverzekeraar. Hoe
genuanceerd je het ook formuleert, mensen
lezen graag wat ze willen lezen en gaan er
misschien gewoon vanuit dat ‘het wel goed zit’.
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Wat jij kunt doen als specialist
Er zijn drie zaken waar jij als behandelend
schoonheidsspecialist wel invloed op kunt
hebben om de kans te vergroten dat je klant
een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt voor een
behandeling.
1) Registreer je specialisatie bij ANBOS
Ben je gediplomeerd, sta je met je salon
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
heb je naast je basisdiploma ook diploma’s van
specialisaties op zak? Sluit je dan aan bij ANBOS
en registreer je specialisatie(s). Na registratie,
ontvang je van ANBOS een bevestiging. Deze
bevestiging heb je nodig om een AGB-code aan te
vragen (zie de volgende stap waarom).
2) Vraag een AGB-code aan bij Vektis
Om er voor te zorgen dat de uitwisseling van
berichten over declaraties tussen zorgverleners
- in dit geval jij als schoonheidsspecialist en
zorgverzekeraars - goed verloopt, heb je een AGBcode nodig. Deze code correspondeert met het
informatiesysteem van alle zorgverzekeraars in
Nederland en vraag je aan bij het overkoepelende
orgaan Vektis.
3) Zorg voor een zo volledig mogelijk factuur
Zorgverzekeraars willen steeds meer weten over
de behandelingen die jij als zorgaanbieder geeft.
Maar wat betekent dit voor jouw facturen? Om zo
volledig mogelijk te zijn adviseert ANBOS minimaal
een aantal gegevens op de factuur te vermelden,
naast uiteraard de standaard bedrijfsgegevens,
gewenste gegevens én een voorbeeldfactuur.
Op www.anbos.nl/watzetikopmijnfactuur vind
je een lijst van de gewenste gegevens én een
voorbeeldfactuur.
De klant zal altijd gewoon moeten afrekenen
in je salon en is zelf verantwoordelijk voor het
daarna indienen van het declaratieformulier.

Voor jou en je klant
is het belangrijk
te beseffen dat een
behandeling van jouw
klant niet per definitie
vergoed wordt

Blijf weg van
fraude, borg
professionaliteit
Bijna iedere schoonheidsspecialist
heeft het wel meegemaakt: Een
klant vraagt om een behandeling
anders op de factuur te vermelden
dan daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden, zodat deze
alsnog vergoed wordt door de
zorgverzekeraar. ‘Het maakt voor
jou toch niets uit?’, is het argument
van de klant. Maar dat doet het wel,
want het is namelijk fraude.
Het dringende advies is en blijft
daarom: ga er niet op in en blijf
ver weg van fraude. Wees direct
helder naar jezelf, je personeel en
naar je klant. Geef aan de klant
wel te willen behandelen, maar
niet onder valse voorwendselen
wilt factureren. Als professionele
schoonheidsspecialist (en als
persoon) wil je niets te maken
hebben met fraude, want dat is
het toch echt. Hoe aardig of lief de
klant ook is en je ze misschien zou
willen helpen of het lastig vindt om
nee te zeggen.

Zij ontvangen de eventueel toegekende zorgvergoeding vervolgens op hun
rekening. Wijs hen daarom vriendelijk op deze eigen verantwoordelijkheid
en laat je klant daarom altijd zijn/haar polisvoorwaarden controleren
om te zien of de betreffende zorgverzekeraar deze behandelingen ook
daadwerkelijk gedeeltelijk of geheel vergoedt.
Polisvoorwaarden 2020
Binnenkort worden de nieuwe polisvoorwaarden van 2020
bekendgemaakt. ANBOS zal zoals altijd deze polisvoorwaarden
controleren en hier een samenvatting van maken. Deze samenvatting zal
in de vorm van een overzicht met daarin welke behandelingen door welke
zorgverzekeraars vergoed worden, online geplaatst op de website. Hoe
vaak een klant ook bij jou in de stoel heeft gezeten voor een bepaalde
behandeling die eerder altijd vergoed werd, attendeer hen er jaarlijks op
hun polisvoorwaarden opnieuw te checken. Het kan namelijk zomaar zijn
dat de polisvoorwaarden het volgende jaar veranderd zijn.
Het overzicht van zorgverzekeraars en het aanvragen van
een AGB-code vind je op www.anbos.nl/overzichtzorgverzekeraars en
www.anbos.nl/agbcodeaanvragen.

Naast consequenties die het voor
jou en je salon kan hebben, kan
dergelijke fraude ook zeer nadelig
zijn voor de gehele branche. ANBOS
neemt als brancheorganisatie
hiertegen en tegen elke andere
vorm van fraude openlijk stelling.
Zorgverzekeraars kunnen
ANBOS als consequentie hiervan
niet langer meer zien als een
betrouwbare en representatieve
beroepsvertegenwoordiging van
schoonheidsspecialisten. Het
zou triest zijn als het imago van
een hele beroepsgroep wordt
beschadigd door een minderheid
die zich onder de ANBOS-vlag
onrechtmatig verrijkt.
Als gediplomeerd
schoonheidsspecialist verricht je
voor de verzekerden belangrijk
werk. Zorg ervoor dat je borg blijft
staan voor kwaliteit en integriteit
en zet sjoemelaars buiten spel. Zo
kun je terecht trots zijn en trots
blijven op jouw beroep en op de
brancheorganisatie.
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