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Vergoedingenoverzicht 2020
Inzetbaar Bedrijfszorgmodule

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een 
verzekering zijn opgenomen. 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. 

Vergoedingenoverzicht zorgverzekering Inzetbaar Bedrijfszorgmodule

Curatief

Beweegzorg
Fysiotherapie en oedeemtherapie,  
Cesar/Mensendieck

Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar; voor niet-gecontracteerde 
fysiotherapeuten en oefentherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de 
gemiddeld gecontracteerde tarieven

Psychologische hulp
• Behandeling bij arbeidsgerelateerde 

problemen
• Behandeling van relatieproblemen                                                                       
• Mindfulness bij burn out klachten

Maximaal € 500 per kalenderjaar

Preventie

Een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten:
Gezond leven
• Cursussen (o.a. omgaan met ziekte of 

aandoening)
• EHBO-cursus
• Reanimatiecursus
• Gezondheidstest
• Gewichtsconsulent
Advies en begeleiding
• Sport Medisch Advies
• Overgangsconsulent
Vaccinaties
• Griepvaccinatie
• Preventieve vaccinaties en 

geneesmiddelen in verband met vakantie

Maximaal € 750 per kalenderjaar

Preventief Medisch Onderzoek 100% 1 maal per 2 jaar

Gezin en werk

• Vervangende mantelzorg Maximaal 15 dagen per jaar via Handen in Huis

• Mantelzorgmakelaar 100%
• Gezinshulp bij uitval partner € 20 per uur voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal 40 uur per jaar
• Kinderopvang bij opname ouder € 25 per dag voor kinderen t/m 12 jaar, maximaal 30 dagen per jaar
• Logeerhuis 100% van de eigen bijdrage voor ouders of partners bij een Ronald McDonaldhuis of 

een aan het ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis
• Reiskosten ziekenbezoek aan 

opgenomen kinderen
€ 0,25 per kilometer tot maximaal € 250 per jaar



Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  2
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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Vervoer
Taxivervoer woon - werk (door 
gecontracteerde vervoerder)

€ 250 per kalenderjaar

1 U vindt de maximale vergoeding in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders”. U Vindt deze lijst op onze website.


