WIJZINGEN BASISVERZEKERING 2016
Aan dit overzicht 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 Zorgverzekering Flexibel
Dekking
Algemeen
Begrip: privékliniek in het
buitenland
Begrip: verwijsbrief/
verwijzing
Hulpmiddelenzorg

Voortaan geldt de door ons vastgestelde marktconforme vergoeding bij afname van niet gecontracteerde zorg.
Deze vergoedingen kunt u vinden op www.amersfoortse.nl/zorg.
Een instelling die niet deel uitmaakt van het sociale stelsel van ziektekosten in het land waar deze gevestigd is en
waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat medisch specialistische zorg voor verpleging, onderzoek en behandeling
wordt geleverd conform de Nederlandse standaard van kwaliteit.
Een verwijsbrief/verwijzing is voortaan tot 1 jaar na afgifte geldig.
Wij hebben minimale kwaliteitseisen gesteld aan verschillende hulpmiddelen en gespecialiseerde hulpmiddelen
leveranciers, zie hiervoor het Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016.
De wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen en contactlenzen is verhoogd naar € 56,(was € 55,50) per glas/lens met een maximum van € 112,- (was € 111,-) per jaar.
De wettelijke eigen bijdrage voor (semi) orthopedische schoenen en allergeenvrije schoenen is verlaagd naar
€ 68,50 (was € 70,-) per paar voor verzekerden tot 16 jaar.
Voor verzekerden boven de 16 jaar is deze verlaagd naar € 136,50 (was € 140,50) per paar.
De minimale gebruikstermijn voor verzekerden boven de 16 jaar is verhoogd naar 15 maanden (was 12 maanden).
De maximumvergoeding voor allergeenvrije schoenen vervalt.
De maximale vergoeding voor pruiken is verhoogd naar € 418,50 (was € 414,50) per kalenderjaar.
De tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleidehonden, ADL-honden en signaalhonden is verhoogd naar
€ 253,- (was € 252,-) per kwartaal.

Medisch specialistische
zorg: voorwaardelijke
toelating

Revalidatie
Verloskundige zorg en
kraamzorg

De eigen bijdrage van hoortoestellen en tinnitusmaskeerders voor personen jonger dan 18 jaar vervalt (was 25%)
Wij vergoeden:
-	 de behandeling van functioneel urologische en/of medisch seksuologische klachten door een medisch seksuoloog
bij De Boer Mannengezondheid en Zorg (www.dbmgz.nl);
-	 de behandeling met Belimumab bij volwassen patiënten met actieve, auto-antilichaampositieve systemische lupus
erythematosus (SLE) met een hoge mate van ziekte-activiteit en met een geschiedenis van behandelfalen op de 		
standaardbehandeling;
-	 de behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) bij patiënten met uitgezaaid melanoom irresectabel
stadium IIIc en stadium IV.
De minister heeft een regeling getroffen voor het toestromen van nieuwe dure intramurale geneesmiddelen. Deze
middelen worden tijdelijk in een zogenaamde sluis geplaats. De sluisperiode wordt gebruikt om het middel te beoor
delen en om een prijs te onderhandelen. Wanneer dit is afgerond besluit de minister over het alsnog toelaten van het
middel tot de verzekerde zorg. Wie het nodig heeft, heeft tijdens deze sluisperiode altijd aanspraak op het geneesmiddel.
Voor revalidatiezorg bij een niet gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is vooraf een machtiging van ons
nodig. Zie voor ons machtigingenbeleid www.amersfoortse.nl/zorg.
Wij vergoeden invasieve diagnostiek (vlokkentest en vruchtwaterpunctie) voor vrouwelijke verzekerden die in het
buitenland een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) hebben ondergaan met een positief resultaat.
De eigen bijdrage voor kraamzorg is verhoogd naar € 4,20 per uur (was € 4,15).

Ziekenvervoer

De maximale vergoeding per opnamedag is verhoogd naar € 119,- (was € 117,50) voor zowel de moeder als het kind.
Voor de berekening van het aantal kilometers tussen het woonhuis en de zorginstelling gebruiken wij www.routenet.nl.
Ambulancevervoer bij jeugd-ggz wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 vergoed.
De eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is verhoogd naar € 98,- (was € 97,-) per kalenderjaar.
De vergoeding voor eigen vervoer wordt verlaagd naar € 0,30 (was € 0,31) per kilometer.

Algemeen
Adreswijziging

Kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg) hebben recht
op medisch noodzakelijk vervoer van en naar het verpleegkundige kinderdagverblijf.

42253 (11-15)

Wij hebben een nieuw adres: Archimedeslaan 10, 3584 BA, Utrecht en een nieuw correspondentieadres: Postbus 2072,
3500 HB, Utrecht.
Afdeling Managed Care
De afdeling Managed Care wijzigt van naam: afdeling Zorg voor Zorg,
e-mail: zorgadvies@amersfoortse.nl.
Afdeling Acceptatie
De afdeling acceptatie heeft een nieuw e-mailadres: zorg.polis@amersfoortse.nl.
Afdeling Claimbehandeling De afdeling claimbehandeling heeft een nieuw e-mailadres: zorg.declaraties@amersfoortse.nl.
Verplicht eigen risico
Het wettelijk verplicht eigen risico is verhoogd naar € 385,- (was € 375,-).

