WIJZIGINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2017
Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar de
polisvoorwaarden. Deze kunt u terugvinden op www.amersfoortse.nl/zorg. U kunt ze ook bij ons opvragen via
(033) 464 20 61.

Wijzigingen in de aanvullende verzekering Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal

Algemeen
Maximale vergoeding

Aanvulling
Compact

Aanvulling Budget

Aanvulling Basis

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Optimaal

Als u zorg gebruikt bij een zorgverlener waar wij geen prijsafspraken mee hebben gemaakt, vergoeden wij het
marktconform tarief. Dit houdt in dat wij de kosten betalen die in de Nederlandse marktomstandigheden in
redelijkheid passend zijn te achten.

Dekking
Acnebehandeling

Deze behandeling mag niet meer door een schoonheidsspecialist worden uitgevoerd maar uitsluitend
door een huidtherapeut.

Alternatieve geneeswijzen

Fytotherapie, Iriscopie, Moermantherapie, Neuraal- en regulatietherapie en Proktologie worden niet
meer vergoed.
Acupunctuur: ook vergoeding voor een behandelaar die is aangesloten bij beroepsvereniging
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Vereniging van Natuurgeneeskundig
Therapeuten (VNT) of Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
Klassieke homeopathie: ook vergoeding voor een behandelaar die is aangesloten bij beroeps
vereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) of Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
Natuurgeneeskunde: ook vergoeding voor een behandelaar die is aangesloten bij beroepsvereniging
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
(Ortho)manuele geneeskunde: de beroepsvereniging NVOMG is van naam gewijzigd naar Neder
landse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en de beroepsvereniging
ROMG is van naam gewijzigd naar Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).
Reflexzonetherapie: ook vergoeding voor een behandelaar die is aangesloten bij beroepsvereniging
Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) of Vereniging ter Bevordering van
Alternatieve Geneeswijze (VBAG).
Shiatsutherapie: ook vergoeding voor een behandelaar die is aangesloten bij beroepsvereniging
Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC), Vereniging van Natuurgeneeskundig
Therapeuten (VNT) of Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Automatische Externe
Defibrillator (AED)-Pads
Begeleiding en nazorg bij
kanker

Besnijdenis

42250 (11-16)

Brillen of contactlenzen

Deze dekking vervalt. Wij vergoeden AED-Pads op de basisverzekering.
Deelname aan het programma Herstel & Balans voor (ex) kankerpatiënten
wordt niet meer vergoed.
Wij vergoeden:
• een beweegprogramma i.v.m. een oncologische aandoening gegeven door
een fysiotherapeut en/of oefentherapeut, die in hun praktijk structureel
beweegprogramma’s aanbieden. Dit programma is gecertificeerd door het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF);
• een coach via ‘Coaching rondom kanker’;
• oncologische sportprogramma’s, Onco-move, Cyto fys of via Stichting
Tegenkracht.
Deze dekking vervalt. Wij vergoeden een medisch noodzakelijke besnijdenis op de basisverzekering.
Wij vergoeden 1 bril
per 2 kalenderjaren
(was per 24
maanden) bij een
afwijking van 1,5
dioptrie voor één
van beide ogen (was
1,5 dioptrie voor
beide ogen).
De vergoeding voor
lenzen is verhoogd
naar € 75,- (was
€ 50,-).
De leveringseis voor
lenzen via een
opticien/optometrist vervalt.

Wij vergoeden 1 bril
per 2 kalenderjaren
(was per 24 maanden)
bij een afwijking van
1,5 dioptrie voor één
van beide ogen (was
1,5 dioptrie voor beide
ogen).
De leveringseis voor
lenzen via een
opticien/optometrist
vervalt.

Wij vergoeden 1 bril per
2 kalenderjaren (was per
24 maanden) bij een
afwijking van 1,5 dioptrie
voor één van beide ogen
(was 1,5 dioptrie voor beide
ogen).
De vergoeding voor lenzen
is verhoogd naar
€ 150,- (was € 125,-).
De leveringseis voor
lenzen via een opticien/
optometrist vervalt.

Dekking
Epilatie of laserbehandeling voor ontharing
Herstellingsoord en
hospice

Aanvulling
Compact

Aanvulling Budget

Aanvulling Basis

Aanvulling Uitgebreid

Een laserbehandeling moet worden uitgevoerd door een arts, huidtherapeut of schoonheidsspecialist
(deze moet in opdracht/onder toezien van een huidtherapeut werken).
Voor opname in een hospice is geen verwijzing van
een arts meer nodig.

Laserbehandeling of
lensimplantatie
Oncotype DX

Aanvulling Optimaal

De dekking is verlaagd
naar € 375,- per oog
(was € 625,- per oog).
Dit is een nieuwe dekking. Oncotype DX is een diagnostische test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op
uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de medisch specialist beter bepalen welke
behandeling na de operatie het meest geschikt is.

Podotherapie/Podologie/
Podoposturale therapie

Wij vergoeden geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

Reiskosten ziekenbezoek

De vergoeding is verlaagd naar € 0,28 (was € 0,30) per kilometer.
Voor de berekening van het aantal kilometers tussen uw woonhuis en de zorginstelling gebruiken wij
de routeplanner van de ANWB.

Verloskundige zorg en
kraamzorg

De vergoeding voor de eigen bijdrage voor kraamzorg is verhoogd naar
€ 4,30 per uur (was € 4,20).
De vergoeding voor de eigen bijdrage bij opname in een kraamhotel of
ziekenhuis zonder medische noodzaak is verhoogd naar € 17,- per opnamedag (was € 16,50).

Wildcard

Ziekenvervoer binnen
Nederland

De Wildcard heeft een nieuwe naam: ‘Extra zorg na een ongeval’.
Na een ongeval in Nederland, vergoeden wij:
• Fysiotherapie (inclusief manuele therapie)
• Tandartskosten bij schade aan je tanden (inclusief kunstgebit en implantaten)
• Gezinshulp
• Kinderopvang voor kinderen bij opname ouder(s) in ziekenhuis
• Vervangende mantelzorg
• Taxivervoer van en naar het ziekenhuis als je om medische redenen geen auto kan rijden of met het openbaar
vervoer kan gaan (ook voor inwonende kinderen voor bezoek aan ouder(s) in het ziekenhuis)
• Alternatieve geneeswijzen, zoals chiropractie of (ortho)manuele geneeskunde
• Eenvoudige loopmiddelen zoals krukken, rollator of looprekken
De vergoeding voor eigen vervoer is verlaagd naar
€ 0,28 (was € 0,30) per kilometer.
Voor de berekening van het aantal kilometers
tussen uw woonhuis en de zorginstelling gebruiken
wij de routeplanner van de ANWB.

Dekking preventief
Mindfulness en ACT

Dekking is uitgebreid met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze methode helpt u om te
ontdekken wat werkelijk belangrijk voor u is en daarbij te handelen vanuit uw persoonlijke waarden.

Obesitasbehandeling

Deze dekking vervalt. Wij vergoeden obesitas
behandeling op de basisverzekering.

Sportmedisch onderzoek
en blessureconsulten

Blessure- en herhalingsconsulten, uitgevoerd door
een sportarts, vergoeden wij op de basisverzekering.

