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AANMELDING 
Om uw zorgvraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken heeft IndiQualis medische gegevens (bijv. 
medische voorgeschiedenis, zorgplannen etc.) van u nodig. Om u privacy te borgen is het van 
belang om deze gegevens via Zivver (https://app.zivver.com/signup) naar info@indiqualis.nl te 
mailen. Als IndiQualis informatie mist, vragen wij deze alsnog op. Dit kan de afhandeling van de 
aanvraag vertragen. 
 
PLANNING  
Na ontvangst van uw gegevens neemt IndiQualis binnen vijf werkdagen contact met u op om het 
huisbezoek in te plannen.  
 
HUISBEZOEK 
Tijdens het huisbezoek wordt uitgebreid ingegaan op uw gehele gezondheids- en leefsituatie en 
wordt u geinformeerd over welke indicatie het meest aansluit op uw zorgvraag. 
 
LEVERTIJD 
Uw indicatiestelling wordt binnen 10 werkdagen (na het huisbezoek) in de vorm van een zorgplan, 
via Zivver, naar u verstuurd. 
 
VERVOLG 
U kunt uw indicatiestelling zelf naar uw zorgverzekeraar versturen. Uw zorgverzekeraar bericht 
u over het besluit. 
 
KOSTEN INDICATIESTELLING 
IndiQualis declareert rechtstreeks de indicatiekosten bij de meeste zorgverzekeraars, zie pagina 2.  
Dit betekent dat de kosten voor een indicatiestelling door IndiQualis worden gedeclareerd bij uw 
zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u geen factuur. 
 
Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar welke niet op pagina 2 is opgenomen, dan factureert 
IndiQualis de kosten voor de indicatiestelling direct aan u. Hiervoor wordt een vast tarief van 350 
euro gehanteerd. De kosten voor de indicatiestelling dient tijdens het huisbezoek worden voldaan 
d.m.v. een tikkie. 
 
DECLAREREN  
Als u een factuur heeft ontvangen, dan kunt u de kosten van de 
indicatiestelling declareren bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw 
zorgverzekeraar naar de hoogte van deze vergoeding en de 
voorwaarden.  
 
U ontvangt de factuur gelijktijdig met uw indicatiestelling (digitaal). 
 
 
 
 

 
NB. Indien u in het bezit bent van een Wlz-indicatie, kan er GEEN indicatie op 

grond van de Zvw afgegeven worden. 
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IndiQualis werkt samen met: 
 

 
 

Labels Zorgverzekeraars 
Achmea De Friesland 

 FBTO 

 Interpolis 

 PROLIFE 

 Zilveren Kruis 

 Zilveren Kruis- ZieZo 

CZ 
Nationale 
Nederlanden 

 OHRA 

 CZ-direct 

 CZ 

 Just 

 PZP collectief 
Menzis Anderzorg 

 Menzis 

 HEMA 

 VINK VINK 
DSW Stad holland 

 DSW 

 
in Twente 
zorgverzekeraar 

ASR ASR 

 DITZO 
ENO Salland 

 ZorgDirect 
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