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Wijzigingen Aanvullende verzekeringen 2017
Aan dit document kun je geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij je naar
de polisvoorwaarden. Deze kun je terugvinden op www.ditzo.nl/zorg. Je kunt ze ook bij ons opvragen via
(030) 699 79 30.
Wijzigingen in de aanvullende verzekering ZorgGoed, ZorgBeter en ZorgBest
ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Dekking
Acnebehandeling

Alternatieve
geneeswijzen

Deze behandeling mag
niet meer door een
schoonheidsspecialist worden
uitgevoerd maar uitsluitend
door een huidtherapeut.
Fytotherapie, Iriscopie, Moermantherapie, Neuraaltherapie 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 beroepsvereniging 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 Nederlandse 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).
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Dekking
Begeleiding en nazorg bij
kanker

Besnijdenis

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 sport
programma’s, Onco-move,
Cyto fys of via Stichting
Tegenkracht.
Deze dekking vervalt. Wij vergoeden een medisch noodzakelijke besnijdenis op de basisverzekering.

Epilatie of laser
behandeling voor
ontharing

Oncotype DX

De laserbehandeling moet
worden uitgevoerd door
een arts, huidtherapeut of
schoonheidsspecialist (deze
moet in opdracht/onder toezien
van een huidtherapeut werken).
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.

Orthodontie

Wij vergoeden maximaal € 750
gedurende de tijd die je met
een ZorgBest bij ons verzekerd
bent. Dit was 75% met maximaal
€ 750.

Podotherapie/Podologie/
Podoposturale therapie

Wij vergoeden geen
siliconenorthese, orthonyxie,
nagelbeugel en laterale wig.
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Dekking
Reiskosten bij
ziekenbezoek aan
meeverzekerden

De vergoeding is verlaagd naar
€ 0,28 (was € 0,30) per kilometer.

Sportmedisch onderzoek
en blessureconsulten

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

Ziekenvervoer binnen
Nederland

De vergoeding voor eigen
vervoer is verlaagd naar
€ 0,28 (was € 0,30) per kilometer.

Voor de berekening van het
aantal kilometers tussen je
woonhuis en de zorginstelling
gebruiken wij de routeplanner
van de ANWB.

Voor de berekening van het
aantal kilometers tussen je
woonhuis en de zorginstelling
gebruiken wij de routeplanner
van de ANWB.

Wijzigingen in Tandarts
Spoedeisende tandheel
kundige hulp in het
buitenland

Deze vergoeding is toegevoegd aan je tandartsdekking.

Wijzigingen in de Eye Wish Bril en lenzen module

57387 (11-16)

Pearle & Eye Wish Bril en
lenzen module

Je ontvangt nu ook korting bij aankoop van een bril of lenzen bij Pearl.
- Contactlenzen: Bij aankoop van een halfjaar- of jaarpakket contactlenzen in een Eye Wish of Pearle
winkel ontvang je € 100 korting.
- Enkelvoudige bril: Bij aankoop van een complete enkelvoudige bril met dunne glazen ontvang je
€ 100 korting bovenop bestaande kortingen.
- Multifocale bril: Bij aankoop van een complete multifocale bril met dunne glazen ontvang je
€ 100 korting bovenop bestaande kortingen.
- Kinderen tot en met 12 jaar krijgen bij Eye Wish Opticiens een gratis kindermontuur ter waarde
van maximaal € 100 bij aankoop van een complete kinderbril, voorzien van dunne glazen met
ultra clean ontspiegeling.
- Kinderen tot en met 12 jaar krijgen in combinatie met de bril en lenzen module geen
aanvullende korting.
- Kinderen onder de 18 jaar die geen kinderbril maar een normale bril kopen krijgen
geen vergoeding.
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