
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  1
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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Vergoedingenoverzicht 2020 
Care pakket werknemer

Vergoeding van de kosten op basis van het Care pakket vindt alleen plaats wanneer de hoofdverzekerde 
ten aanzien van de kosten geen aanspraak kan maken op vergoeding vanuit de basis- of de aanvullende verzekering. 
Het Care pakket geeft geen dekking voor een ingehouden eigen risico en/of overschrijding van een maximale vergoeding voor een 
behandeling

Kijk in de Zorgzoeker op onze website als u wilt weten of uw zorgverlener een contract heeft.

Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. Heeft u 
vragen? Bel ons dan gerust op 088 - 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Zorgactiviteit Vergoeding

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/ Mensendieck Medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie na verwijzing 
door een huisarts of bedrijfsarts; maximaal 40 behandelingen per 
persoon per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 behandelingen 
manuele therapie. Maakt u gebruik van een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder, dan heeft u recht op een vergoeding van maximaal 75% 
van het gemiddelde tarief waarvoor wij deze zorg hebben ingekocht (bij 
gecontracteerde zorgverleners).

Telefonische psychologische hulpverlening bij 
arbeidsgerelateerde klachten

Maximaal € 300,- per kalenderjaar voor informatie, advies of hulp aan 
mensen met psychosociale of psychische problemen, uitgevoerd 
door de stichting Korrelatie. Voor advies en hulp kunt u op werkdagen 
tussen 09.00 en 18.00 uur contact opnemen met deze hulplijn. Deze is 
bereikbaar onder telefoonnummer 0800 - 33 36 660 of u kunt uw vraag 
per e-mail stellen op vraag@korrelatie.nl.

Leefstijltraining door Leefstijl Training & Coaching voor 
hartpatiënten, whiplashpatiënten, mensen met stress- 
en burn-out gerelateerde klachten

Maximaal € 250,- per medewerker per kalenderjaar voor 1 basis 
leefstijltraining met verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch 
specialist.

Arbeidsgerelateerde Health Check bij gecontracteerde 
zorgverlener

Maximaal 1 keer per kalenderjaar bij een gecontracteerde zorgverlener. 
Wij vergoeden deze zorg bij verpleegkundigen van Care for Human die 
wij hiervoor hebben gecontracteerd of een andere aanbieder waarmee 
wij afspraken hebben gemaakt. Wilt u een afspraak maken met een 
verpleegkundigen van Care for Human? Ga dan naar hun website.

Bedrijfsmaatschappelijk werk bij financiële 
problematiek

Budgetcoaching: uitgebreide intake en advies voor een vervolgtraject 
bij een door ons aangewezen budgetcoach, provider of partij. 
Uitsluitend aan te vragen met toestemming van uw werkgever.

Bedrijfsmaatschappelijk werk bij overige problematiek Uitgebreide intake en advies voor een vervolgtraject bij een door ons 
aangewezen budgetcoach, provider of partij. Uitsluitend aan te vragen 
met toestemming van uw werkgever.


