Vergoedingenoverzicht 2022
Aanvullende verzekeringen I-Care
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.
De vergoedingen met een

zijn onderdeel van een budget per kalenderjaar. De hoogte van dit budget vindt u op de eerste pagina van dit vergoedingenoverzicht.

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.

Zorgactiviteit
Budget per kalenderjaar voor zorg of verstrekkingen

I-Start

I-Basic
€ 100

I-Extra
€ 250

I-Excellent
€ 500

€ 40 per dag tot maximaal € 250
per jaar (inclusief geneesmiddelen)

€ 40 per dag tot maximaal € 450
per jaar (inclusief geneesmiddelen)

€ 40 per dag tot maximaal € 650
per jaar (inclusief geneesmiddelen)

100%
100%

100%
100%

100% (ook bij CVA)
100%

1 paar per jaar

1 paar per jaar

100%

100%, maximaal verblijf
6 maanden

100%, maximaal verblijf
6 maanden

naar Nederland: 100%

naar Nederland: 100%

100%, maximaal verblijf
12 maanden
100% taxivervoer of
openbaar vervoer laagste klasse,
eigen vervoer € 0,32 per km
€ 35 per dag voor alle
gezinsleden tezamen
naar Nederland: 100%

100%, maximaal verblijf
12 maanden
100% taxivervoer of
openbaar vervoer laagste klasse,
eigen vervoer € 0,32 per km
€ 35 per dag voor alle
gezinsleden tezamen
naar Nederland: 100%

Alternatieve zorg
Alternatieve geneeswijzen, therapieën en
geneesmiddelen
(antroposofisch en homeopatisch)
Botten, spieren en gewrichten
Pedicurezorg bij diabetes en reuma
Podotherapie en podoposturale therapie
(inclusief zolen en orthesen)
Steunzolen (aanschaf of reparatie) geleverd door
orthopedisch schoentechnicus (lid NVOS)
Spoedeisende zorg in het buitenland
Vervoerskosten bij zorgbemiddeling naar het
buitenland
Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden bij
zorgbemiddeling naar het buitenland
Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
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AEV-22633 (A)

Buitenland

Zorgactiviteit

I-Start

I-Basic

I-Extra

I-Excellent

6 behandelingen

12 behandelingen

21 behandelingen

32 behandelingen

100%

100%
€ 350 gedurende de looptijd van
de verzekering
€ 350 gedurende de looptijd van
de verzekering

100%
€ 350 gedurende de looptijd van
de verzekering
€ 350 gedurende de looptijd van
de verzekering

100%

100%

100%

€ 75
€ 100 (aanvullend op vergoeding
uit basisverzekering)
abonnementskosten:
100% indien via gecontracteerde
provider, anders maximaal € 35.
Alleen vergoeding bij medische
indicatie.

€ 75
€ 300 (aanvullend op vergoeding
uit basisverzekering)
abonnementskosten:
100% indien via gecontracteerde
provider, anders maximaal € 35.
Ook vergoeding bij sociale
indicatie

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Huid
Acnetherapie tot 18 jaar
Camouflagetherapie (inclusief camouflagemiddelen)
Elektrische epilatie of laserepilatie
Hulpmiddelen
Eenvoudige loophulpmiddelen
(o.a. vierpoot wandelstok, looprek, rollator en krukken)
Shawl of hoofddoek bij oncologie
Pruik of toupim van eigen haar
Persoonlijke alarmeringsapparatuur

Plaswekker (eenvoudige) met bijbehorend broekje
Plakstrips mammaprothese
Steunpessarium

100%

Medicijn (geneesmiddelen)
Anticonceptiva vanaf 21 jaar
Geneesmiddelen uit de basisverzekering
Melatonine
(bij slaapproblemen i.v.m. DSPS, ADHD of PDD-NOS)

100%
100%
€ 150 voor de wettelijke eigen
100% vergoeding van de
bijdrage (m.u.v. ADHD-medicatie) wettelijke eigen bijdrage
(m.u.v. ADHD-medicatie)
€ 150

100%
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
(m.u.v. ADHD-medicatie)
100%
(indien besteld bij eFarma)

€ 115 per 5 jaar voor de
wettelijke eigen bijdrage

€ 115 per 5 jaar voor de
wettelijke eigen bijdrage
€ 2.500 voor de gehele looptijd
van de verzekering
(na 1 jaar wachttijd)
maximaal € 10.000

Mond en tanden (mondzorg)
Gebitsprothesen
(uitneembare volledige prothese / op implantaten)
Orthodontie tot 18 jaar
Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval

maximaal € 10.000

maximaal € 10.000

€ 115 per 5 jaar voor de
wettelijke eigen bijdrage
€ 1.500 voor de gehele looptijd
van de verzekering
(na 1 jaar wachttijd)
maximaal € 10.000
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Zorgactiviteit

I-Start

I-Basic

I-Extra

I-Excellent

€ 150 per 3 jaar
€ 250 gedurende de looptijd van
de verzekering
€ 200 per toestel voor de
wettelijke eigen bijdrage

€ 250 per 3 jaar
€ 500 gedurende de looptijd van
de verzekering
€ 400 per toestel voor de
wettelijke eigen bijdrage

1 training per jaar tot € 1.000
10 dagen
€ 350
€ 150
€ 750 voor de gehele looptijd van
de verzekering
€ 25 per lidmaatschap
1 onderzoek per 2 jaar
€ 250
75% tot maximaal € 115
€ 115
€ 115

1 training per jaar tot € 1.500
15 dagen
€ 500
100%
€ 1.000 voor de gehele looptijd
van de verzekering
100%
1 onderzoek per 2 jaar
€ 250
100%
€ 115
€ 115

maximaal 50 uur per week

€ 50 per dag tot maximaal
€ 1.500 voor de gehele looptijd
van de verzekering
maximaal 50 uur per week

100% vanaf 15e opnamedag
100%

€ 11,50 per dag
€ 23 per dag
100% vanaf 15e opnamedag
100%

100%
100%
100%
100%

€ 0,32 per km
(vanaf 15e opnamedag)

andere indicaties: € 0,32 per km;
vergoeding wettelijke
eigen bijdrage: 100%
€ 0,32 per km
(vanaf 15e opnamedag)

andere indicaties: € 0,32 per km;
vergoeding wettelijke
eigen bijdrage: 100%
€ 0,32 per km

Ogen en oren
Brillen en contactlenzen
Ooglaseren
Hoortoestel
Overig
Leefstijltrainingen
Mantelzorgvervanging
Mantelzorgmakelaar
Therapeutisch zwemmen in warm water
Obesitasbehandeling (in de Nederlandse Obesitas
Kliniek)
Lidmaatschap patiëntenvereniging
Sportmedische onderzoek (in een FSMI-instelling)
Uitkering bij blijvend letsel na een ongeval
Preventieve cursussen
Dieetadvisering door diëtist (op medische indicatie)
Overgangsconsulent

1 training per jaar tot € 1.000
5 dagen
€ 250

€ 25 per lidmaatschap
1 onderzoek per 2 jaar
75% tot maximaal € 100

Verblijf
Hospice
Kinderopvang tot 12 jaar (indien verzekerde ouder
opgenomen is in een ziekenhuis)
Therapeutisch kamp voor jongeren tot 18 jaar
Therapeutisch kamp voor gehandicapten
Logeerhuis voor ouders bij opname van een kind
Gasthuisverblijf bij poliklinische behandelcyclus

€ 11,50 per dag

Vervoer
Zittend ziekenvervoer
Reiskosten bezoekende gezinsleden van en naar het
ziekenhuis
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Zorgactiviteit

I-Start

I-Basic

I-Extra

I-Excellent

100%

100%

100%
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
15 uur
€ 115

100%
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
100% vergoeding van de
wettelijke eigen bijdrage
15 uur
€ 115
100%
€ 300

Ziekenhuis en verpleging
Sterilisatie (hersteloperatie uitgesloten van vergoeding)
Verloskunde en kraamzorg
Kraampakket
Kraamzorg thuis
(inclusief adoptiekraamzorg)
Kraamzorg in een geboorte- of kraamcentrum
Kraamzorg in ziekenhuis zonder medische indicatie
Uitgestelde kraamzorg
Lactatiekundige zorg
GeboorteTENS in bruikleen
Medische screening bij adoptie

Zorgactiviteit
Coaching door een doula
Vaccinaties i.v.m. reizen naar het buitenland
Griepvaccinatie
Second opinion
Check-up

I-Plus
€ 300 per zwangerschap
100%
100%
100% bij Royal Doctors
€ 500 per jaar bij Diagnostic Centre Teikyo, KLM Health Services, Roppongi Avenue Clinic of Japan Expats Center

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

4

