WIJZIGINGEN MODULES 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 alle modules
Algemeen

Maximale vergoeding
Dekking

Begeleiding en nazorg
bij kanker

Gezinshulp
Reiskosten ziekenbezoek
aan meeverzekerde
kinderen
Wildcard

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

Gezinshulp hoeft niet langer te worden verleend door een thuiszorgorganisatie met het HKZ-keurmerk. De gezinshulp
leverende organisatie moet beschikken over een AGB-code.
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.
De Wildcard heeft een nieuwe naam: ‘Extra zorg na een ongeval’. De vergoeding is gewijzigd naar € 5.000,per kalenderjaar (was € 2.000,-).

Wijzigingen in de Doorgaanmodule voor Ondernemers en de Werkgeversmodule
Dekking

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.

Wijzigingen in de Doorgaanmodule voor Ondernemers
Dekking

Interventiehulp van
De Doorgaanexpert

Dit is een service. Bij de Doorgaanverzekering krijgt u ondersteuning van De Doorgaanexpert op het moment dat u dat
nodig heeft.

Wijzigingen in de Doorgaanmodule voor Werknemers
Dekking

42255 (11-16)

Gezin en Zekerheid

Het totaalbudget is verhoogd naar € 5.000,- per kalenderjaar (was € 2.000,-).

