
 

Route voor opname in een van de buitenlandse klinieken die zijn afgesproken in het Antroposana contract. 

De verzekerde vraagt toestemming tot vergoeding van de opname in de buitenlandse kliniek aan de Managed Care afdeling, 
met vermelding van 

 de medische reden en de aard van de klachten 

 verwachte aantal opnamedagen 

 naam en adres van het ziekenhuis 

 naam van de specialist 

 contactpersoon ziekenhuis 

 telefoon en faxnummer ziekenhuis 

Verzekerde stuurt de relevante medische stukken van de Nederlandse specialist en/of huisarts mee waarin de verwijzing, 
diagnose en behandelplan is vermeld. 

Indien uit de medische indicatie blijkt dat er sprake is van verzekerde zorg op de basisverzekering heeft verzekerde recht op 
betaling van de kosten volgens de wettelijke regeling van het desbetreffende land. Dit gebeurt door middel van een E112 
formulier. 

Het ziekenhuis kan de nota’s indienen bij de plaatselijke ziektekostenverzekeraar waarmee een contract is gesloten. De nota’s 
worden vergoed conform de afspraken die in dat land zijn afgesproken. 

Eventuele eigen bijdragen die normaliter voor rekening zijn van de patiënt in het desbetreffende land zijn ook voor eigen 
rekening van de Nederlandse patient en zullen niet door De Amersfoortse worden vergoed. 

De Amersfoortse stuurt, op verzoek van de verzekerde of van het buitenlandse ziekenhuis, een zogenaamd E112 formulier naar 
het ziekenhuis en een kopie naar verzekerde. Tevens wordt verzekerde geïnformeerd over wet- en regelgeving. 

De kopie van het E112 formulier kan verzekerde tonen bij de administratie van het ziekenhuis. 

De kosten van antroposofische therapieën die verzekerde tijdens de ziekenhuisopname ondergaat vallen niet onder de 
basisverzekering maar onder de alternatieve dekking van de aanvullende verzekering. Verzekerde dient deze nota’s zelf aan 
het ziekenhuis te voldoen en insturen naar De Amersfoortse voor vergoeding op de aanvullende verzekering. Indien er nog 
recht is op vergoeding zal vergoeding plaatsvinden tot het gestelde maximum in de polis. 

 


