
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  1
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Vergoedingenoverzicht 2020
Aanvullende verzekering
Basic Pakket en Werknemers Zorg Pakket

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te 
vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan 
geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn 
opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van 
een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. 
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Zorgsoort Basic Werknemers  Zorg Pakket

Anticonceptie vanaf 21 jaar Volledig (voor sommige middelen geldt 
een eigen bijdrage)

• Eigen bijdrage anticonceptiepil voor 
verzekerden jonger dan 21 jaar

Maximaal € 50,- per kalenderjaar

Buitenlanddekking Wereldwijd

Onvoorziene zorg 200% Ned. tarief, max. 12 maanden
Repatriëring € 3.500,- per gebeurtenis
Vervoer stoffelijk overschot naar 
Nederland

Maximaal € 3.500,-

Huidbehandelingen

Acnetherapie € 100,- per kalenderjaar
Camouflagetherapie € 100,- per kalenderjaar
Oedeemtherapie 6 behandelingen per kalenderjaar
Voetbehandeling / podotherapie € 75,- incl. reparatie of aanschaf vervaar-

digde steunzolen (indien niet geleverd 
door genoemde zorgverleners max. 
€ 50,-)
€ 75,- per kalenderjaar voor pedicurebe-
handeling t.b.v. diabetici en reumapa-
tiënten

Fysiotherapie en oefen therapie Cesar/ 
Mensendieck

Maximaal 6 behandelingen per 
kalenderjaar

Volledig

Dieetadvisering € 500,- per kalenderjaar
Seksuologische zorg Max. € 500,- per kalenderjaar
Huishoudelijke ondersteuning 30 uren per kalenderjaar, maximaal 

10 blokken van 3 uren
Taxivervoer € 350,- per kalenderjaar
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Zorgsoort Basic Werknemers  Zorg Pakket

Een budget voor onderstaande
behandelingen, cursussen, consulten en
testen:
• Preventieve cursussen en voorlichting
• EHBO cursus
• Reanimatiecursus
• Gewichtsconsulent
• Gezondheidstest
• Griepvaccinatie
• Incontinentiebegeleiding
• Sportmedisch onderzoek
• Medische keuring verlenging rijbewijs
• Preventieve inentingen/malariapillen
• Zorg door een overgangsconsulent
• Stoppen met roken

€ 750,- per kalenderjaar


