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Wijzigingen Aanvullende verzekeringen 2020
Wijzigingen in de aanvullende verzekering ZorgGoed, ZorgBeter en ZorgBest
ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Algemeen
Behandelingen
binnen een gezin

Voor consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt
door een verzekerde voor zichzelf of binnen het gezin door een gezinslid is vooraf onze toestemming
nodig.

ZorgBest

Deze aanvullende verzekering is per
1 januari 2020 niet meer nieuw af te
sluiten. Heb je al een ZorgBest, dan kun
je deze behouden tot het moment dat je
deze opzegt of een andere aanvullende
verzekering bij ons kiest.

Dekking
Acnebehandeling

Je behandeling wordt vergoed wanneer
er sprake is van acne zorgprofiel 4
volgens het document Zorgprofielen
integrale acnetherapie of volgens
de zorgprofielen zoals gesteld in het
Zorgarrangement integrale acnetherapie
van de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten.

Alternatieve
geneeswijzen

Deze dekking vervalt.

Anticonceptie

De vergoeding wordt
verhoogd naar € 100,(was € 30,-) per kalenderjaar.

De vergoeding wordt
verhoogd naar € 200,(was € 100,-) per kalenderjaar.

Buitenland

Als je nota niet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans wordt aangeleverd, of is vertaald door
een beëdigd vertaler, wordt de nota niet in behandeling genomen.

Buitenland,
spoedeisende zorg
in de rest van de
wereld

Dit is een nieuwe dekking.
Wij vergoeden maximaal 2
keer het Nederlandse tarief.

Reiskosten
ziekenbezoek aan
verzekerde
Spoedeisende
tandheelkundige
zorg bij een ongeval

De vergoeding wordt verhoogd naar
€ 0,32 (was € 0,30) per kilometer.
Deze dekking vervalt.
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ZorgGoed

ZorgBeter

Ziekenvervoer
binnen Nederland

ZorgBest
De vergoeding wordt verhoogd naar
€ 0,32 (was € 0,30) per kilometer.

Wijzigingen in de aanvullende tandartsverzekering TandGoed, TandBeter en TandBest
TandGoed

TandBeter

TandBest

Algemeen
Behandelingen
Voor consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt door
binnen een gezin een verzekerde voor zichzelf of binnen het gezin door een gezinslid is vooraf onze toestemming nodig.

Dekking
Reguliere
behandelingen,
code A20

Code A20 (behandeling onder gehele narcose of sedatie) wordt niet meer vergoed. Deze behandeling kan
vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Reguliere
behandelingen,
M-codes

Vergoeding voor M-codes (preventieve
mondzorg) wordt verlaagd naar 75%
(was 100%).

57387_1019

Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden. Deze kun je vinden op
www.ditzo.nl/zorgverzekering. Op www.ditzo.nl/service stel je je vraag op elk door jou gewenst moment. Wil je weten
hoe je ons kunt bereiken, ga dan naar www.ditzo.nl/contact. Aan dit document kun je geen rechten ontlenen.
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