1. Eenvoudig aanvragen
•

•

•
•
•

Direct inzicht in zorgkosten bij een gestelde diagnose (in samenwerking met arts) én advies op
maat waar u terecht kunt (ook kwalitatief) ? Vul in dat geval stapsgewijs het
aanvraagformulier in. Zie hieronder afgebeeld.
Geef uw voorkeuren aan voor de gewenste zorg, namelijk of u gecontracteerde zorg (afspraken
tussen zorgverzekeraar en zorgverlener) én/of zorg in de regio wilt (bepaalde straal van
woonplaats)
Vervolgens aangeven welke zorgverzekering u hebt afgesloten, zodat de zorgpolis duidelijk is.
Tenslotte laat u de nodige persoonsgegevens achter, geeft u toestemming en ontvangt u
binnenkort het resultaat van zorg-vergelijk-informatie. Hierover meer op de volgende pagina.
Lees gerust verder over de werkwijze, de instructievideo én voor meer uitleg. Heeft u
toch problemen met de aanvraag, neemt u dan rechtstreeks contact op via de website óf
gebruik hiervoor de optie ‘bel-me-terug’.

2. Ontvangst resultaten
•
•

•

•

Na het aanvragen én de betaling, ontvangt u binnen 2 werkdagen per email een advies op
maat voor de gewenste zorg.
Eerst ontvangt u een overzicht in de vorm van een statisch document (PDF). Hiermee kunt
u in één oogopslag zien waar u terecht kunt én wat de zorg kost. Daarna kunt u alsnog om
het totaaloverzicht met exacte details en alle resultaten verzoeken (behandelingen boven
eigen risico van €885; bij voorkeur per mail opvragen).
Daarnaast krijgt u inzicht in de ‘diagnose-behandel-combinatie’ (behandelingen die horen bij
diagnose in samenhang met specialisme). Ook is het zorgprofiel zichtbaar (zorgactiviteiten
die uitgevoerd worden bij behandeling inclusief uitzonderingen vergoede zorg).
Zorggrip stelt het enorm op prijs als u uw feedback en/óf waardering op social media
achterlaat.

3. Geld besparen
Ook gepresenteerd op de website vanuit onderzoek en resultaat uit eigen database, spreekt het
boekdelen dat de tarieven voor dezelfde behandeling bij zorgaanbieders én tussen zorgverzekeraars
sterk uiteenlopen. Zeker de moeite waard om zorg(kosten) te vergelijken. Zie hieronder uitgelicht:
•

Onderzoek

•

Voorbeeld behandeling database

