
  

Lionarons GGZ sluit geen contract in 2020 met ASR en Caresq 

Lionarons GGZ heeft besloten om voor 2020 geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars De 

Amersfoortse (ASR) en Caresq. De reden hiervoor is dat Lionarons GGZ voor de tarieven van beide 

verzekeraars niet de kwaliteit van zorg kan bieden die we gewend zijn. 

Wat betekent dit voor verzekerden bij ASR en Caresq? 

 

Cliënten die al in 2019 in zorg zijn gekomen bij Lionarons GGZ 

De behandeling van cliënten die al in 2019 bij Lionarons GGZ in zorg zijn gekomen, loopt in 2020 

gewoon door en wordt vergoed conform de polis die zij hebben afgesloten. 

Als de behandeling dus in 2019 is gestart of de cliënt voor 20 december 2019 op onze wachtlijst is 

geplaatst, wordt de behandeling nog gewoon vergoed in 2020. 

Als de behandeling langer duurt dan 365 dagen 

De behandeling in de geestelijke gezondheidszorg wordt opgedeeld in trajecten van maximaal 365 

dagen. Dus als de behandeling van een cliënt in 2019 is gestart, maar langer doorloopt, kan het 

voorkomen dat na 365 dagen een nieuw traject moet worden geopend. Indien dit bij een cliënt het 

geval is, zal de behandelaar bij Lionarons GGZ vóór het aflopen van de termijn met de cliënt in 

gesprek gaan over het vervolg. Aangezien wij geen overeenkomst met deze verzekeraars hebben 

gesloten, kunnen wij geen declaratie indienen over trajecten die zijn gestart in 2020. Als de 

behandeling van een cliënt op zijn eind loopt, zijn er diverse opties: 

 het laatste stuk kan worden overgedragen aan de huisarts / POH-GGZ. 

 de cliënt kan overwegen om de behandeling bij een andere GGZ-aanbieder voort te zetten. 

Er dient dan een nieuwe verwijzing te worden gemaakt door de huisarts. 

 we bespreken wat de verwachte kosten voor het laatste traject zijn en de cliënt gaat in 

overleg met de verzekeraar wat deze daarvan vergoed. Als de cliënt kiest voor deze laatste 

optie moet deze er rekening mee houden dat onze factuur dan naar de cliënt persoonlijk 

gaat en dat deze zelf met de verzekeraar moet overleggen wat ervan vergoed wordt. 

Afhankelijk van de polis, kan dat variëren van 70% tot 100% (bij een restitutiepolis). De cliënt 

is wel het gehele bedrag voor de behandeling aan Lionarons GGZ verschuldigd.  De 

betalingsverplichting aan Lionarons GGZ blijft dus bestaan, ook als de zorgverzekeraar de 

vervolgbehandeling niet blijkt te vergoeden. Wij leggen deze betalingsverplichting met de 

cliënt vast in een overeenkomst. 

 
Cliënten die nog niet in zorg zijn bij Lionarons GGZ 

Aangezien wij voor 2020 geen contract hebben afgesloten met ASR en Caresq nemen wij geen 

nieuwe cliënten met deze ziektekostenverzekering in behandeling. Wij raden u aan om samen met 

de cliënt te zoeken naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg die wel een overeenkomst 

heeft afgesloten. 

Vragen? 

Indien u hierover vragen heeft, kunt u de websites van ASR of Caresq raadplegen. 


