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Wijzigingen Aanvullende verzekeringen 2019
Wijzigingen in de aanvullende verzekering ZorgGoed, ZorgBeter en ZorgBest
ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Algemeen
Premiebetaling en betalingsachterstand

In het geval van een betalingsachterstand kunnen wij gebruik maken van Stichting
e-Court. Zie voor meer informatie www.e-court.nl.

Dekking
Aanschaf GeboorteTENS

Dekking wordt uitgebreid
met MammaTENS.

Acnebehandeling, Camouflage en
Epilatie of laserbehandeling voor
ontharing

We hebben geen
verwijzing van je huisarts
of medisch specialist meer
nodig. De behandelaar
vermeldt op de nota
om welke aandoening
het gaat, de plaats waar
deze zich voordoet en
hoe omvangrijk deze is.
Indien nodig kunnen wij
aanvullende gegevens bij
je opvragen.

Alternatieve geneeswijzen

Musculoskeletale geneeskunde: beroepsvereniging
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
(NVMT) vervalt.
Natuurgeneeskunde: wij vergoeden uitsluitend nog
behandelingen door een BIG-geregistreerde arts.
Shiatsutherapie: beroepsvereniging KaTa Nederland
vervalt.

Begeleiding bij borstvoeding
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Vergoeding wordt
gewijzigd naar 75%,
maximaal € 80 per
bevalling (was maximaal
4 uur per bevalling).
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Vergoeding wordt
gewijzigd naar maximaal
€ 80 per bevalling (was
maximaal 6 uur per
bevalling).

ZorgGoed

ZorgBeter

Begeleiding en nazorg bij kanker

Bevalling in het ziekenhuis zonder
medische noodzaak
Buitenland, zorg in België en Duitsland

ZorgBest
De huisarts kan je niet
meer doorverwijzen voor
een beweegprogramma
of een oncologisch
sportprogramma.
Doorverwijzing kan wel
plaatsvinden via de
bedrijfsarts of medisch
specialist.

Deze dekking vervalt.
De afstand naar je zorgverlener berekenen wij volgens de routeplanner van Google
Maps (was ANWB).

Fysiotherapie, manuele therapie en
oefentherapie

Voor manuele therapie
worden maximaal 12
behandelingen per
kalenderjaar vergoed.

Orthodontie (tot 18 jaar)

Beugelcategorie 0 en 7 worden niet meer vergoed.

Reiskosten ziekenbezoek aan
meeverzekerden

De afstand naar het
ziekenhuis berekenen wij
volgens de routeplanner
van Google Maps (was
ANWB).

Wettelijke eigen bijdrage voor
geregistreerde geneesmiddelen

Deze dekking vervalt.

Wettelijke eigen bijdrage voor
kraamzorg in het ziekenhuis of
kraamhotel

Deze dekking vervalt.

Wettelijke eigen bijdrage voor
kraamzorg thuis

Deze dekking vervalt.
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ZorgGoed

ZorgBeter

Ziekenvervoer binnen Nederland

ZorgBest
We hebben geen
medische verklaring van
je huisarts meer nodig.
Een verklaring van jou en/
of je medisch specialist,
waarom je niet met het
openbaar vervoer kunt
reizen, is voldoende.
De kilometervergoeding
bij taxivervoer wordt
verlaagd naar € 0,30
(was 100%).
De afstand naar je
zorgverlener berekenen
wij volgens de
routeplanner van Google
Maps (was ANWB).

Wijzigingen in de aanvullende tandartsverzekering TandGoed, TandBeter en TandBest
TandGoed

TandBeter

TandBest

Algemeen
Premiebetaling en betalingsachterstand

In het geval van een betalingsachterstand kunnen wij gebruik maken van Stichting
e-Court. Zie voor meer informatie www.e-court.nl.

Dekking
Reguliere behandelingen

De mondbeschermer M61 wordt niet meer door ons
vergoed, tenzij wij hier vooraf toestemming voor
geven.

57387_1018

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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