Vergoedingenoverzicht
Aanvullende verzekeringen
Ditzo 2017
Geldend vanaf 1 januari 2017

1.

Aanvullende verzekeringen
ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Therapieën
-- Fysiotherapie
-- Cesar oefentherapie
-- Mensendieck oefentherapie
-- Bekkentherapie
-- Manueeltherapie

Maximaal 9 behandelingen
per jaar

Maximaal 9 behandelingen
per jaar

Maximaal 18 behandelingen
per jaar

Medische hulp in het buitenland
SOS hulpverlening

Ja

Ja

Ja

Niet spoedeisende zorg in
EU, EER, verdragsland

100% voor de verzekerde
onderdelen op jouw aan
vullende verzekering

100% voor de verzekerde
onderdelen op jouw aan
vullende verzekering

100% voor de verzekerde
onderdelen op jouw aan
vullende verzekering

Spoedeisende hulp in EU,
EER en verdragsland

100%

100%

100%

Spoedeisende hulp rest van
de wereld

-

Maximaal 2 keer Nederlands
tarief (inclusief vergoeding
zorgverzekering)

Maximaal 2 keer Nederlands
tarief (inclusief vergoeding
zorgverzekering)

Zorg in België en Duitsland
(woonachtig in Nederland)

100%, als je minder dan
40 KM van de Belgische of
Duitse grens woont

100%, als je minder dan
40 KM van de Belgische of
Duitse grens woont

100%, als je minder dan
40 KM van de Belgische of
Duitse grens woont

Terugreis per ziekenauto,
vliegtuig of ambulancevliegtuig

-

-

100% voor repatriëring naar
een instelling in het woonland
of maximaal € 10.000 voor vervoer van stoffelijk overschot

Bevalling in het ziekenhuis
zonder medische noodzaak

-

50%

75%

Kraamzorg bij verblijf ziekenhuis of kraamhotel

-

€ 8 per verzekerde per
opnamedag

€ 12 per verzekerde per
opnamedag

Kraamzorg bij verblijf thuis

-

50% van de wettelijke eigen
bijdrage

75% van de wettelijke eigen
bijdrage

Kraampakket

-

Ja

Ja

Lactatiehulp (2)

-

100% maximaal 4 uur per
bevalling

100% maximaal 6 uur per
bevalling

Zwangerschap en bevalling
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ZorgGoed
GeboorteTens (1)

ZorgBeter

-

ZorgBest

-

100%

-

Maximaal € 150 per jaar en
€ 35 per dag. Bedrag is
inclusief alternatieve
geneesmiddelen

Maximaal € 300 per jaar en
€ 35 per dag. Bedrag is
inclusief alternatieve
geneesmiddelen

Acne (1)

-

-

Maximaal € 100 per jaar

Camouflagetherapie (1) (2)

-

-

75% maximaal € 400 voor
de gehele looptijd van de
verzekering

Epilatie of laserbehandeling
voor ontharing (1) (2)

-

-

75% maximaal € 250 per jaar

Vanaf 21 jaar

Maximaal € 30 per jaar

Maximaal € 100 per jaar

100%

Sterilisatie (2)

-

-

75% maximaal € 300 per jaar

Spoedeisende tandheel
kundige zorg bij een ongeval

Maximaal € 250 per jaar

Maximaal € 500 per jaar

Maximaal € 750 per jaar

Orthodontie (tot 18 jaar)

-

75%, maximaal € 500 voor
de gehele looptijd van de
verzekering

Maximaal € 750 voor
de gehele looptijd van de
verzekering

Alternatieve Geneeswijzen (4)
Acupunctuur, Antroposofie
Chiropractie, Flebologie,
Haptotherapie, Kinder
therapie, Klassieke homeopathie, Natuurgeneeskunde,
(Ortho) manuele geneeskunde, Orthomoleculaire
geneeskunde, Osteopathie, Reflexzonetherapie,
Shiatsutherapie.

Gezichtszorg

Anticonceptie

Gebitszorg
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ZorgGoed

ZorgBeter

ZorgBest

Preventieve cursussen (2) (5)
-- Eerste hulp bij kinderongevallen
-- EHBO
-- Hartproblemen
-- Lymfoedeem
-- Reanimatie basis
-- Reumatoïde artritis / artrose / ziekte van Bechterew
-- Zwangerschap en zwangerschapgym/yoga

-

-

75% maximaal € 400 per jaar

Begeleiding en nazorg
bij kanker (1) (2)

-

-

Maximaal € 1.000 per jaar
voor een beweegprogramma
i.v.m. een oncologische
aandoening, het programma
‘Coaching rondom kanker’,
oncologische sportprogramma’s Onco-move, Cyto fys of
via Stichting Tegenkracht

Mammaprint

100%

100%

100%

Oncotype DX

100%

100%

100%

Preventieve vaccinaties
buitenland (2)

-

-

Maximaal € 250 per jaar

Vergoeding eigen bijdrage
voor geneesmiddelen

-

-

100% maximaal € 250
per kalenderjaar

Hulpmiddelenzorg: eigen
bijdrage volgens het Reglement Hulpmiddelen (3)

50% (hoortoestellen zjin uitgesloten)

100% (hoortoestellen zjin
uitgesloten)

100% (hoortoestellen zjin
uitgesloten)

Podotherapie
(incl. steunzolen/thera
peutische zolen) (2)

-

-

75% maximaal € 250 per jaar
1 paar per jaar

Overige vergoedingen
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ZorgGoed
Sportmedisch onderzoek en
blessureconsulten (2)

ZorgBeter

-

ZorgBest

-

100% maximaal € 250, 1x per
2 jaar. Uitgesloten zijn
(beroeps)keuringen voor
duiker, piloot, zweefvlieger en
ballonvaarder.

Overige vergoedingen (vervolg)
Reiskosten ziekenbezoek

-

-

€ 0,28 per km. Maximaal
€ 300 per jaar. Reis van een
verzekerde naar een verzekerd gezinslid, minimaal 2
aaneengesloten weken in
een ziekenhuis in Nederland,
vergoeding vanaf de 3e week.
Reisafstand is minimaal
25 kilometer.

Reiskosten voor vervoer
ziekenhuis (1)

-

-

Taxivervoer of € 0,28 per km
bij eigen vervoer. Maximaal
€ 200 per jaar. Bij bepaalde
medische indicaties. Er is
vooraf toestemming nodig
van de verzekeraar.
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2.

Tandarts
TandGoed

TandBeter

TandBest

Tandheelkundige behandelingen (6)
De maximum vergoeding op
de tandverzekeringen geldt
voor alle behandelingen
samen per jaar.

Maximaal € 250 per jaar

Maximaal € 250 per jaar

Maximaal € 500 per jaar

75% vergoeding voor de
volgende normale tandheelkundige behandelingen:
-- (Half)jaarlijkse controle
-- Gebitsreiniging
-- Plaatselijke verdoving
-- Vullen van gaatjes in tanden
en kiezen

100% vergoeding voor de
volgende normale tandheelkundige behandelingen:
-- (Half)jaarlijkse controle
-- Gebitsreiniging
-- Plaatselijke verdoving
-- Vullen van gaatjes in tanden
en kiezen

100% vergoeding voor de
volgende normale tandheelkundige behandelingen:
-- (Half)jaarlijkse controle
-- Gebitsreiniging
-- Plaatselijke verdoving
-- Vullen van gaatjes in tanden
en kiezen

75% vergoeding (inclusief
techniekkosten en arbeidsloon) voor de volgende
overige tandheelkundige
behandelingen:
-- Röntgenfoto
-- Chirurgische ingrepen
-- Wortelkanaalbehandeling
-- Uitneembare prothese
(volledige prothese en
overkappingprothese worden niet vergoed)
-- Plaatsen van kronen en
bruggen
-- Herstel van tandvlees en
gehemelte
-- Behandeling van kaakgewrichten
-- Kunstwortels die nodig
zijn om een prothese te
bevestigen aan een ernstig
geslonken tandeloze kaak
worden niet vergoed
-- Verdoving door middel van
roesje
-- Verdoving door middel van
algehele narcose

100% vergoeding (inclusief
techniekkosten en arbeidsloon) voor de volgende
overige tandheelkundige
behandelingen:
-- Röntgenfoto
-- Chirurgische ingrepen
-- Wortelkanaalbehandeling
-- Uitneembare prothese
(volledige prothese en
overkappingprothese worden niet vergoed)
-- Plaatsen van kronen en
bruggen
-- Herstel van tandvlees en
gehemelte
-- Behandeling van kaakgewrichten
-- Kunstwortels die nodig
zijn om een prothese te
bevestigen aan een ernstig
geslonken tandeloze kaak
worden niet vergoed
-- Verdoving door middel van
roesje
-- Verdoving door middel van
algehele narcose

75% vergoeding (inclusief
techniekkosten en arbeidsloon) voor de volgende
overige tandheelkundige
behandelingen:
-- Röntgenfoto
-- Chirurgische ingrepen
-- Wortelkanaalbehandeling
-- Uitneembare prothese
(volledige prothese en
overkappingprothese worden niet vergoed)
-- Plaatsen van kronen en
bruggen
-- Herstel van tandvlees en
gehemelte
-- Behandeling van kaakgewrichten
-- Kunstwortels die nodig
zijn om een prothese te
bevestigen aan een ernstig
geslonken tandeloze kaak
worden niet vergoed
-- Verdoving door middel van
roesje
-- Verdoving door middel van
algehele narcose

75% vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige hulp
in het buitenland

100% vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige hulp
in het buitenland

75% vergoeding voor spoedeisende tandheelkundige hulp
in het buitenland
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3.

Bril & lenzen
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module

Bij alle Pearle & Eye Wish
Opticiens in Nederland

Eenmalige korting per kalenderjaar op de aanschaf van:
- een half - of jaarpakket zachte dag-, week-, of maandlenzen € 100 korting, of
- een complete enkelvoudige bril met dunne glazen, € 100 korting bovenop
bestaande kortingen of
- een complete multifocale bril met dunne glazen € 100 korting bovenop
bestaande kortingen
- Elk meeverzekerd kind tot en met 12 jaar krijgt bij Eye Wish Opticiens een gratis
kindermontuur t.w.v. maximaal € 100 bij aankoop van een complete kinderbril.
Kinderen onder de 18 jaar die een normale bril en geen kinderbril kopen krijgen
geen vergoeding.
- Korting direct aan de kassa
- Geen korting op lenzen via EyeWish@Home of P.O.S.T. van Pearle.
- Korting geldt niet op een bril zonder glazen op sterkte

(1) = Voor deze vergoeding is een verwijzing noodzakelijk. Meer informatie vind je in de polisvoorwaarden.
(2) = Voor deze vergoeding geldt een bepaalde behandelaar. Meer informatie vind je in de polisvoorwaarden.
(3) = Onze polisvoorwaarden, Reglement Farmaceutische Zorg, Reglement Hulpmiddelen, Reglement PGB vv,
en Bijlage I van het Besluit Zorgverzekering vind je op www.ditzo.nl/zorgverzekering.
(4) = De beroepsverenigingen die voor vergoeding in aanmerking komen vind je in de polisvoorwaarden.
(5) = Dit maximum geldt voor alle cursussen samen per jaar.
(6) = Dit maximum geldt voor alle tandheelkundige behandelingen samen per jaar.

Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
De volledige polisvoorwaarden en reglementen kan je bekijken op www.ditzo.nl/zorgverzekering of zijn op te vragen via
(030) 699 79 30.

57612_1216

* inclusief standaard zorgkorting Eye Wish.
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