
Wat is ontdubbelen zorgkosten? 
Met ontdubbelen bedoelen wij het ten laste brengen van het reguliere deel van de zorgkosten van arbeidsgerelateerde 
zorg op de Basisverzekering en/of Aanvullende verzekering van de individuele werknemer.
Er zijn twee mogelijkheden. Het kan gaan om de (bedrijfs)fysiotherapeutische en (bedrijfs)psychologische zorg 
uitgevoerd door gecontracteerde interventiebedrijven. Ook is het mogelijk om een deel van de kosten die worden 
gemaakt door de inzet van BRAVO providers te ontdubbelen.

Kosten werkgever
Door ontdubbeling bespaart de werkgever de kosten die op de Basisverzekering en/of Aanvullende verzekering 
van de betreffende medewerker worden verhaald. Kosten van bijvoorbeeld eigen bijdrage, geen dekking of 
overschrijding van het maximum worden door het interventiebedrijf rechtstreeks in rekening gebracht bij de 
werkgever. De werkgever spreekt een eventuele tegemoetkoming in de kosten van de werknemer af (verplichte/
vrijwillige eigen risico).

Kosten werknemer
Is er sprake van zorg die onder het verplichte en/of vrijwillige eigen risico valt, dan wordt dit door OHRA in 
rekening gebracht bij de verzekerde: OHRA betaalt de kosten aan het Interventiebedrijf en incasseert indien van 
toepassing bij de verzekerde werknemer. De verzekerde dient zelf met de werkgever te overleggen over een 
eventuele tegemoetkoming in de kosten.

Wat zijn de voorwaarden?
• De werknemer is OHRA verzekerd bij een werkgever met een collectiviteit bij OHRA.
• De werknemer heeft een relevante aanvullende verzekering waarop eventuele “ontdubbeling” kan 

plaatsvinden.
• De werknemer moet schriftelijk toestemming verlenen aan werkgever.
• Het mag niet ten koste gaan van de individuele behoefte/rechten van de werknemer op de desbetreffende 

zorg. De werknemer heeft zelf de vrijheid om te bepalen of hij wel/ geen gebruik maakt van ontdubbelen.
• “Ontdubbeling” vindt plaats tijdens het kalenderjaar.
• Er is een aantal interventiebedrijven dat van deze mogelijkheid gebruik kan maken (zij hebben namelijk een 

ontdubbel contract met OHRA).
• De vergoeding is conform de polisvoorwaarden van de basis en aanvullende verzekering.
• Ontdubbeling is maximaal het tarief overeengekomen in het ontdubbelcontract met de provider.

Contact
Emailadres: zorgmakelaar@ohra-zorg.nl.
Telefoonnummer: 088 555 76 00.
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Kijk voor meer informatie op
www.ohra.nl/zorg
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