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Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen zijn te vinden op www.amersfoortse.nl/zorg2018 en op te vragen via (033) 464 20 61.

Basisverzekering Restitutie 2018
Dekking

Eigen risico Eigen bijdrage

Audiologische zorg (1) (2)

Ja

Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis (medische noodzaak)

Nee

Anticonceptiva
Begeleiding en nazorg bij kanker

Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis of kraamhotel (zonder
medische noodzaak)

Ja

Nee
Nee

Diëtiek (1) (2)

Ja

Vergoeding

100% tot 21 jaar
100%

Ja

Bevalling thuis
Buitenland

Aanvragen bij De Amersfoortse

100%
100%

€ 17,- per dag

Maximaal € 122,50 per dag
100%

Ja

Ja, bij geplande zorg

Eerstelijnsverblijf

Ja

Ja, na verblijf van 3 maanden

Erfelijkheidsonderzoek en -advisering (1)

Ja

100%

Farmaceutische zorg (3)

Ja

Volgens het Reglement Farmaceutische Zorg en het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor geregistreerde geneesmiddelen
geldt een maximumvergoeding per geneesmiddel

Ergotherapie

Ja

Maximaal éénmaal Nederlands tarief
Maximaal 3 behandeluren per jaar
100%
Maximaal 10 uur per jaar

Fysiotherapie tot 18 jaar (1) (3)

Nee

Fysiotherapie vanaf 18 jaar (1) (3)

Ja

Fysiotherapie: bekkenfysiotherapie (1)

Ja

GGZ: Generalistische Basis GGZ (1) (2)
GGZ: Gespecialiseerde GGZ (zonder verblijf)

Ja
Ja

Ja, bij een niet gecontracteerde zorgverlener

100%, vanaf 18 jaar
100%, vanaf 18 jaar

GGZ: Gespecialiseerde GGZ (met verblijf)

Ja

Ja, bij een niet gecontracteerde zorgverlener

100% tot maximaal 1095 dagen aaneengesloten

Huisarts

Nee
Ja

Mogelijk, zie Reglement Hulpmiddelen

Kraamzorg thuis
Logopedie

Nee
Ja

€ 4,30 per uur

Medisch specialistische zorg: plastisch chirurgische zorg (medische
noodzaak) (3)

Ja

Hulpmiddelenzorg (3)

Mechanische beademing (1)

9 behandelingen per aandoening per jaar. Op verwijzing van een arts of medisch-specialist 9 extra behandelingen. 100% bij aandoeningen die genoemd worden in Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering. Inclusief manueel therapie, oedeemtherapie, littekentherapie en
oefentherapie Mensendieck/Cesar
Vanaf de 21e behandeling 100% bij aandoeningen die genoemd worden in Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering. Inclusief manueel
therapie, oedeemtherapie, ittekentherapie en oefentherapie Mensendieck/Cesar. De eerste 37 behandelingen bij claudicatio intermittens
(etalagebenen) in stadium 2. Maximaal 12 behandelingen oefentherapie bij artrose van heup en knie per 12 maanden.
Maximaal 9 behandelingen voor urine-incontinentie bij verzekerden van 18 jaar en ouder

Ja

Ja

100%

Vergoeding volgens het Reglement Hulpmiddelen
100% (minus de eigen bijdrage)
100%

Ja

100%

Beperkt tot in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen

Medisch specialistische zorg: vruchtbaarheidsbevorderende
behandelingen tot en met 42 jaar

Ja

100% voor OI, KI en IUI
100% voor de eerste drie pogingen IVF en ICSI

Medisch specialistische zorg: ziekenhuis en zelfstandig behandel
centrum (ZBC)

Ja

100% en het verblijf tot maximaal 1095 dagen

Mondzorg: kaakchirurgische hulp (1)

Ja

Mondzorg: implantaten (1)

Ja

Ja

100% bij een bijzondere medische indicatie

Mondzorg: orthodontie

Ja

Ja

100% bij een bijzondere medische indicatie

Mondzorg: overkappingprothese

Ja

Mondzorg: protheses

Ja

Mondzorg: tandheelkundige zorg tot 18 jaar (3)

Nee

Mondzorg: reparatie en rebasen

Mondzorg: tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar (2)
Nierdialyse

Oncologische zorg bij kinderen (1)
Orgaantransplantaties
Revalidatie

Second opinion

Stoppen met roken (2)
Trombosedienst

Verpleging en verzorging (2)

Verpleging en verzorging Zvw-pgb (1) (2) (3)
Voetzorg bij diabetes mellitus (1) (2)

Ziekenvervoer in Nederland: ambulancevervoer
Ziekenvervoer in Nederland: taxivervoer of eigen vervoer
Zintuiglijk gehandicaptenzorg (1) (2)

Ja

10% van de kosten voor de onderkaak,
8% van de kosten voor de bovenkaak
25%
10% van de kosten

Ja

Ja

Ja, bij het maken van een kaakoverzichtsfoto (code X21)
Ja, bij aanpassingen aan de woning

Nee
Ja
Ja

Ja, bij een niet gecontracteerd ZBC

Ja
Ja

100% voor de in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen
100% bij een bijzondere medische indicatie
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Nee
Nee

Ja

Ja

Ja

100% (minus de eigen bijdrage) voor reparatie en rebasen

100% voor één behandelprogramma per jaar

Ja

Ja
Ja

100% (minus de eigen bijdrage) voor een overkappingprothese
75% voor een gebitsprothese

Ja

Ja

100%

€ 101,- per jaar

Ja

(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/zorg2018.

100%
100%

100% voor in de polisvoorwaarden genoemde behandelingen

100% voor ambulancevervoer
100% (minus de eigen bijdrage) voor taxivervoer of € 0,30 per km bij eigen vervoer bij bepaalde medische indicaties
100%

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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