
NAAR MKA GROEP?
ZORG DAT U DEZE CHECKLIST KUNT AFVINKEN

Heeft MKA groep een 

contract met uw 

zorgverzekeraar?

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken (een contract) met 

elkaar over de kosten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met MKA 

groep* dan kan dat gevolgen hebben voor uw vergoeding. Zorg dat u goed 

geïnformeerd bent. Wanneer u navraag doet bij uw zorgverzekeraar, 

vermeld dan altijd onze AGB-code: 22-220472. 

Meer informatie over zorgverzekeraars en vergoedingen bij MKA groep 

leest u op onze website

Bekijk goed wat vergoed 

wordt door de 

zorgverzekeraar

Kijk ook goed in uw polis voor de vergoeding van uw behandeling of overleg 

met uw zorgverzekeraar. Zeker wanneer u een budgetpolis heeft afgesloten, 

is het belangrijk dat u de kleine lettertjes goed leest. Verlies niet uw eigen 

risico uit het oog. In 2019 is het verplicht (wettelijk) eigen risico € 385,00 

Heeft u gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico, houd hier dan 

rekening mee.

Heeft MKA groep uw 

verwijsbrief?

Een verwijsbrief is verplicht voor uw behandeling.

Om uw behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief nodig van 

uw tandarts, huisarts of medisch specialist. Zonder verwijsbrief komen de 

kosten van uw behandeling voor eigen rekening. Neem de verwijsbrief mee 

naar uw eerste bezoek aan Zeelandcare. Het kan ook zijn dat uw tandarts of 

huisarts de brief direct doorstuurt. Controleer dan of MKA groep de 

verwijsbrief goed heeft ontvangen.

Is MKA groep op de 

hoogte van uw 

medische situatie?

Als u thuis medicijnen gebruikt, is het voor uw behandelend arts belangrijk 

om te weten welke dat zijn. Vraag daarom uw apotheek om een Actueel 

Medicatie Overzicht (AMO) te printen en neem dit mee tijdens uw bezoek 

aan MKA groep.

Legitimatiebewijs 

meenemen

De identifcatieplicht in de zorg houdt in dat patiënten zich moeten kunnen 

identifceren met een geldig identiteitsbewijs als zij medische zorg 

ontvangen. Dit geldt voor iedereen. U kunt zich identifceren met een geldig 

paspoort, rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of 

NL Vreemdelingendocument.

Voor vragen kunt u ons bereiken via 088-190 190 1 (lokaal tarief) of info@mkagroep.nl
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* MKA groep is een geregistreerde handelsnaam onder Zeeland Care B.V.


