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Vergoedingenoverzicht 2023
Zorgkiezer Basic en BasicPlus

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.  
Heeft u vragen? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Zorgsoort ZorgKiezer Basic ZorgKiezer BasicPlus

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, en andere therapieën

• Fysiotherapie
• Cesar oefentherapie
• Mensendieck oefentherapie
• Bekkentherapie
• Manuele therapie

4 behandelingen per kalenderjaar 9 behandelingen per kalenderjaar

Medische hulp in het buitenland

Alarmcentrale Ja Ja
Spoedeisende zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland 100% in aanvulling op de basisverzekering 100% in aanvulling op de basisverzekering
Reisvaccinaties en geneesmiddelen voor tijdelijk verblijf in het buitenland € 150 per kalenderjaar (1) € 150 per kalenderjaar (1)

Anticonceptie

Vanaf 21 jaar: pil, pessarium en spiraaltje € 30 per kalenderjaar € 30 per kalenderjaar

Preventie

MammaPrint 100% 100%

Tandheelkunde

Tandheelkundige zorg na een ongeval € 10.000 per ongeval, na toestemming € 10.000 per ongeval, na toestemming

(1) = Voor deze vergoeding geldt een bepaalde behandelaar. Meer informatie vind je in de polisvoorwaarden.
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Hoewel dit vergoedingenoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  2
Zie de polisvoorwaarden voor de volledige omschrijvingen.

Zorgsoort ZorgKiezer Basic ZorgKiezer BasicPlus

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

• (Half)jaarlijkse controle
• Gebitsreiniging
• Plaatselijke verdoving
• Vullen van gaatjes in tanden en kiezen
• Röntgenfoto
• Chirurgische ingrepen
• Wortelkanaalbehandeling
• Uitneembare prothese (volledige prothese en overkappingprothese worden niet vergoed)
• Plaatsen van kronen en bruggen
• Herstel van tandvlees en gehemelte
• Behandeling van kaakgewrichten
• Kunstwortels die nodig zijn om een prothese te bevestigen aan een ernstig geslonken tandeloze 

kaak worden niet vergoed
• Verdoving door middel van roesje
• Verdoving door middel van algehele narcose

75% tot € 100 per kalenderjaar voor alle 
behandelingen samen, inclusief techniekkosten

75% tot € 250 per kalenderjaar voor alle 
behandelingen samen, inclusief techniekkosten


