GarantVerzorgd 1
extra's 2018
In GarantVerzorgd 1 zijn t.o.v.
ExtraVerzorgd 1 voorde volgende
onderdelen (hogere) vergoedingen
opqenomen:
Kraamzorg

Volledige vergoeding wettelijke eigen

Bevalling in het ziekenhuis

Volledige vergoeding wettelijke eigen

(zonder medische noodzaak)

bijdrage gebruik verloskamer.

GarantVerzorgd 2
extra's 2018
In GarantVerzorgd 2 zijn t.o.v.
ExtraVerzorgd 2 voor de volgende
onderdelen (hogere) vergoedingen
opqenomen:

GarantVerzorgd 3
extra's 2018
In GarantVerzorgd 3 zijn t.o.v.
ExtraVerzorgd 3 voor de volgende
onderdelen (hogere) vergoedingen
opgenomen:

bijdrage kraamzorg.

Lactatiekundige
Pruiken

Eigen bijdrage bij aanschaf
hoortoestel.

Brillen, contactlenzen, monturen

Vergoeding max. € 100.
Extra vergoeding € 150. Vergoeding is
max. € 250 p kljr.
Vergoeding wettelijke eigen bijdrage 25 %
uit de basisverzekering, tot max. € 100 per
toestel (bij gecontracteerde leveranciers).
Een bril (enkelvoudige- of varifocus glazen
en montuur uit het eigen merk (budget
segment) zonder bijbetaling, eens per 2
kljr. Mits geleverd door gecontracteerde
leverancier.
Of: Contactlenzen tot max. € 75 per 2 kljr.
bij een gecontracteerde leverancier.
Of: een levering door een niet
gecontracteerde leverancier: max.€ 30.

Orthopedisch schoeisel

Vergoeding van de wettelijke eigen
bijdrage, max. € 75 per kljr.

Extra vergoeding € 150. Vergoeding is
max. € 350 p kljr.
Vergoeding wettelijke eigen bijdrage 25 %
uit de basisverzekering tot max. € 150 per
toestel (bij gecontracteerde leveranciers).
Een bril (enkelvoudige- of varifocus glazen
en montuur uit het eigen merk (eenvoudig
segment) zonder bijbetaling, eens per 2 kljr.
Mits geleverd door gecontracteerde

Extra vergoeding € 150. Vergoeding is
max. € 450 p kljr.
Vergoeding wettelijke eigen bijdrage 25 %
uit de basisverzekering tot max. € 200 per
toestel (bij gecontracteerde leveranciers).
Een bril (enkelvoudige- of varifocus glazen
en montuur uit het eigen merk (midden
segment) zonder bijbetaling, eens per 2 kljr.

leverancier.

Mits geleverd door gecontracteerde
leverancier.

Of: Contactlenzen tot max. € 125 per 2 kljr.
bij een gecontracteerde leverancier.

Of: Contactlenzen tot max. € 175 per 2 kljr.
bij een gecontracteerde leverancier.

Of: een levering door een niet
gecontracteerde leverancier: max.€ 50.
Vergoeding van de wettelijke eigen
bijdrage, max. € 75 per kljr.

Of: een levering door een niet
gecontracteerde leverancier: max. € 100.
Zie Wtcg Compensatiepakket

Persoonlijke alarmering
Vergoeding abonnement, als apparatuur
vergoed wordt uit de basisverzekering

Vergoeding abonnement, als apparatuur

Vergoeding van de kosten van aanvullend
bloed- en urineonderzoek (checkbox) als

Vergoeding van de kosten van aanvullend
bloed- en urineonderzoek (checkbox) als

Vergoeding van de kosten van aanvullend
bloed- en urineonderzoek (checkbox) als

onderdeel van de Persoonlijke

onderdeel van de Persoonlijke
Gezondheidscheck via SamenGezond, als

Vergoeding abonnement, als apparatuur
vergoed wordt uit de basisverzekering
Persoonlijke Gezondheidscheck

Gezondheidscheck via SamenGezond, als
daarvoor op grond van de uitkomst van de
PGC aanleiding is.

Vergoeding max. € 350 per kljr.

Extra vergoeding € 300. De vergoeding is
max. € 350 per kljr.

Extra vergoeding € 250. De vergoeding is
max. € 350 per kljr.

Extra vergoeding € 50. Vergoeding is
max. € 150 voor alle kosten samen.

Extra vergoeding € 50. Vergoeding is
max. € 200 voor alle kosten samen.

Gezondheidscursussen

(podotherapie, podologie,
pedicurezorg en steunzolen)

onderdeel van de Persoonlijke

daarvoor op grond van de uitkomst van de
PGC aanleiding is.

Gezondheidscheck via SamenGezond, als
daarvoor op grond van de uitkomst van de
PGC aanleiding is.

Voetzorg

vergoed wordt uit de basisverzekering

Wtcg Compensatiepakket

Extra vergoeding € 50. Vergoeding is
max.€ 250 voor alle kosten samen.

Dieetkosten max € 650.
Geneesmiddelen (eigen bijdrage GVS)
volledig.
Zelfzorgmiddelen Web-apotheek max.€
100.
ADL hulpmiddelen max € 200.
Vergoeding lidmaatschap Kruiswerk.
Vergoeding eigen bijdrage orthopedisch
schoeisel volledig.

Ziekenvervoer
(voor bepaalde patiëntengroepen)
Eigen bijdrage WMO
Maatwerkvoorzieningen

Volledige vergoeding wettelijke eigen
bijdrage ziekenvervoer.

Volledige vergoeding wettelijke eigen
bijdrage ziekenvervoer.

Vergoeding inkomensafhankelijke eigen

Vergoeding inkomensafhankelijke eigen

Vergoeding inkomensafhankelijke eigen

bijdrage voor huishoudelijke hulp,

bijdrage voor huishoudelijke hulp,

bijdrage voor huishoudelijke hulp,

begeleiding, hulpmiddel,
woningaanpassing. Max. € 300 per

begeleiding, hulpmiddel,

begeleiding, hulpmiddel,
woningaanpassing. Max. € 300 per

huishouden, per jaar. Op basis van
periode-facturen van het CAK-BZ en een
declaratieformulier.

GarantTandVerzorgd 250
GarantTandVerzorgd 250 is vergelijkbaar
met de TandVerzorgd 250 van Menzis.
GarantTandVerzorgd 250 biedt daarboven
de volgende extra's:
Tandheelkunde voor verzekerden
van 18 jaar en ouder

Volledige vergoeding wettelijke eigen
bijdrage ziekenvervoer.

De vergoeding is 100% tot aan het
maximumbedrag i.p.v. 80%

woningaanpassing. Max. € 300 per
huishouden, per jaar. Op basis van
periode-facturen van het CAK-BZ en een
declaratieformulier.

GarantTandVerzorgd 500
GarantTandVerzorgd 500 is vergelijkbaar
met de TandVerzorgd 500 van Menzis.
GarantTandVerzorgd 500 biedt daarboven

huishouden, per jaar. Op basis van
periode-facturen van het CAK-BZ en een
declaratieformulier.

GarantTandVerzorgd 750
GarantTandVerzorgd 750 is vergelijkbaar
met de TandVerzorgd 750 van Menzis.
GarantTandVerzorgd 750 biedt daarboven

de volgende extra's:

de volgende extra's:

De vergoeding is 100% tot aan het
maximumbedrag i.p.v. 80%

De vergoeding is 100% tot aan het
maximumbedrag i.p.v. 80%

Optioneel per gemeente
Verzekeren eigen risico

U krijgt een volledige vergoeding van de
zorgkosten die onder het verplichte eigen
risico van de Basisverzekering vallen. In
2018 bedraagt het verplicht eigen risico
€385.

