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Preventie:
Preventieve onderzoeken

100%

Preventieve vaccinaties

100%

Buitenland

100% voor vaccinaties en medicatie buitenland

Overige preventieve onderzoeken

100%

Sport Medisch Adviescentrum

100%

Plastisch chirurgische zorg (medische noodzaak)

100% tenzij uit persoonlijke behoefte

Zorg in relatie tot zwangerschap en bevalling:
Anticonceptie

n.v.t.

Abortus (in een erkende kliniek)

n.v.t.

Sterilisatie  

100%

Refertilisatie

100%

Fertiliteitbevorderende behandelingen (IVF) inclusief geneesmiddelen

100% vanaf de 4e poging IVF

Kraamcadeau

Ja

Verloskundige zorg en kraamzorg:
Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg

100%

Vergoeding eigen bijdrage bevalling

100%

Couveuse nazorg (en uitgestelde kraamzorg)

4 uur

Kraamzorg bij adoptie   

n.v.t.

Lactatiekundige zorg  

n.v.t.

Paramedische zorg:
Fysiotherapie (incl. manueel therapie, oedeemtherapie, oefentherapie
Mensendieck/Cesar) tot 18 jaar

100%

Fysiotherapie (incl. manueel therapie, oedeemtherapie, oefentherapie
Mensendieck/Cesar) vanaf 18 jaar

100%

Ergotherapie

100% vanaf het 11e behandeluur

Dieetadvies

n.v.t.

Mondzorg:
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

100%

Orthodontie  

100%

Diverse therapieën:
Camouflage

100%

Epilatie of laserbehandeling voor ontharing

100%

Acnebehandeling

100%

Pedicure  

n.v.t.

Behandeling vitiligo

n.v.t.

Podotherapie  

100%

Stottertherapie  

100%

Astmakamp voor kinderen

100%

Kuurreizen

100%

Alternatieve geneeswijzen

100%

Brillen/lenzen (inclusief montuur)

€ 300,- voor enkelfocus, varifocus, contactlenzen, éénmaal per 3 jaar

Orthoptie  

100%

Medische hulpmiddelen:
Vergoeding eigen bijdrage volgens Regeling Hulpmiddelen

100%

Vergoeding boven maximum volgens Regeling Hulpmiddelen

100%

Borstprothese (plakstrips)

n.v.t.

Steunzolen

100%

Plaswekker  

100%

Halskraag

n.v.t.
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Steunpessaria

100%

GeboorteTENS

100%

Bewakingsapparatuur (wiegendood)

n.v.t. wordt vergoed vanuit de zorgverzekering

Farmaceutische zorg:
Overige geneesmiddelen (buiten GVS)

100%

Alternatieve geneesmiddelen

100%

Vergoeding eigen bijdrage

100%

Verbandmiddelen

100%

Bijzondere voedingsmiddelen

100% als er geen recht is volgens het Reglement Farmaceutische Zorg en verzekerde is terminaal

Ziekenvervoer:
Zittend ziekenvervoer

100% bij in de polisvoorwaarden genoemde indicatie (als met het oog op de gezondheid verzekerde niet met het openbaar vervoer kan reizen) bij vervoer per taxi
€ 0,40 per kilometer bij vervoer met eigen auto
€ 0,16 per kilometer bij vervoer in Nederland per auto, in aanvulling op de vergoeding van een basisverzekering

Vergoeding eigen bijdrage ziekenvervoer

100%

Extra vergoedingen:
Eerstelijns psychologische hulp

100% door een gecontracteerde psycholoog of € 1.150,- per jaar voor een niet-gecontracteerde psycholoog

Herstellingsoord of hospice

100%

Overgangsconsulent

n.v.t.

Logeerhuis bij ziekenhuisopname

100%

Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders

€ 12,- per dag, maximaal 365 dagen en eerste 5 dagen zijn voor eigen rekening

Reiskosten ziekenbezoek

€ 0,40 per kilometer bij ziekenhuisopname

Reiskosten ziekenbezoek Astmacentrum Davos

75% van de kosten per trein in de laagste klasse, eenmaal per opnameperiode per 3 maanden. Geldt voor bezoek van maximaal 2 verzekerden

Cursussen (door patiëntenvereniging of thuiszorg)

100%

Lidmaatschap patiëntenvereniging

100%

Thuisverpleging

100% ter bekorting of vervanging van ziekenhuisopname

Buzzer

100% tijdens zwangerschap

Verblijf bij levertransplantatie

€ 33,- per dag Prinses Margriethuis, maximaal 28 dagen
€ 25,- per dag zusterhuis AZG, gedurende de periode van opname waarbij de transplantatie plaatsvindt

Laserbehandeling van de ogen

€ 1.250,- voor beide ogen tezamen, bij dioptrie van 4 of meer, éénmaal per 5 jaar

Mammaprint

100%

Oncotype DX

100%

Extra zorg na een ongeval

100 % tot maximaal € 1000,- éénmaal per jaar

Spoedeisende zorg buitenland:
EU, EER en verdragsland

100%

Rest van de wereld

100%

Repatriëring

100%

Vervoer stoffelijk overschot

100%

Medisch advies en hulpverlening door SOS International

Ja

Niet-spoedeisende zorg buitenland:
EU, EER en verdragsland mits woonachtig

n.v.t.

Dekking Tandartsverzekering
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Reguliere behandelingen (4)

100% tot € 1.400,-

Specialistische behandelingen (kronen, bruggen, protheses,
endodontologie en parodontologie) (4)

100% tot € 1.400,-

(1) 	= 	Voor deze vergoeding is een verwijzing noodzakelijk. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden.				
(2) 	= 	Voor deze vergoeding geldt een bepaalde behandelaar. Meer informatie vindt u in de polisvoorwaarden.				
(3) = 	 Onze polisvoorwaarden, Reglement Farmaceutische Zorg, Reglement Hulpmiddelen, Reglement Zvw-pgb en Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering vindt u op www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/voorwaarden-en-vergoedingen.
(4) 	= 	Dit maximum geldt voor alle tandheelkundige behandelingen tezamen per jaar.				

4

5

E info@amersfoortse.nl
I www.amersfoortse.nl
KVK 32110828 - ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
KVK 32110823 - ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.

ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., gevestigd aan de Stadsring 15 te Amersfoort, staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten te Amsterdam (AFM) en zijn respectievelijk geregistreerd onder AFM nummer 12001028 en 12001029. ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekeringen zijn aanbieders van producten
en diensten op het gebied van zorgverzekeringen.
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De Amersfoortse Verzekeringen
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
T 033 464 20 61

