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Vergoedingenoverzicht 2018 
Aanvullende verzekeringen Aon

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te 
vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan 
geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn 
opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van 
een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. 
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Zorgactiviteit Vergoeding Aon Brons Aon Zilver Aon Goud Aon Platina

Preventie

Hormonale anticonceptiva en spiraaltje 
voor vrouwelijke verzekerden vanaf 21 jaar

100% • • • •

Een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten: 
• Cursussen, voorlichting en training bij 

name genoemd in de voorwaarden;
• Vaccinatie in verband met verblijf in het 

buitenland (hepatitis A en B, DTP, gele 
koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës of malaria);

• Dieetadvisering;
• Sportgeneeskunde (consulten en 

sportkeuringen);
• Gezondheidstest (Basis of uitgebreid, 

met eigen bijdrage van € 25,-/€ 50,-).

Maximaal € 150,- € 250,- € 500,-

Griepvaccinatie voor niet-risicogroepen Eenmaal per 
kalenderjaar

• • • •

Ziekenhuis en daarmee samenhangende zorg

Correctie oorschelpen tot en met 12 jaar 100%, na 
toestemming 
verzekeraar

• • •

Ooglaserbehandeling Maximaal 
gedurende 
looptijd

€ 500,- € 500,-

Sterilisatie 100% • • • •

Alternatieve geneeswijzen/- middelen

Alternatieve geneeswijzen door (bij 
name genoemde) artsen en niet-artsen 
lid van een erkende beroepsvereniging. 
Alsmede alternatieve geneesmiddelen op 
voorschrift, geleverd door apotheek

Gezamenlijk 
tot maximaal

€ 250,- € 500,- € 750,- € 1.000,-

Hospice / Mantelzorg

Hospice € 30,- per dag, 
maximaal 90 
dagen

• • •

Mantelzorgmakelaar Maximaal € 500,- € 500,-
Mantelzorgvervanging Maximaal 14 

dagen
• •
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Vervoer

Vervoer transplantatie organen Per taxi 100%, 
eigen vervoer 
maximaal 
€ 0,25 per 
kilometer. 
Gezamenlijke 
kosten tot 
maximaal 
€ 500,- per 
kalenderjaar

• • •

Reiskosten bij opname gezinslid in een 
ziekenhuis binnen Nederland

€ 0,25 per km 
tot maximaal 
€ 500,- per 
kalenderjaar, 
vanaf 8e 
opnamedag

• •

Zorg in verband met zwangerschap en geboorte van een kind

Eigen bijdrage bij (poli)klinische bevalling 
zonder medische noodzaak

Het verschil 
tussen het 
tarief dat het 
ziekenhuis 
in rekening 
brengt en het 
bedrag zoals 
genoemd in de 
Regeling zorg-
verzekering

50% 75% 100% 100%

Kraampakket Ja • • • •
Eigen bijdrage kraamzorg Maximaal per 

geboorte
€ 125,- € 125,- 100% 100%

Uitkering bij adoptie € 300,- per 
adoptiekind

• •

Nazorg moeder/ pasgeborene 12 uur 
gedurende 
maximaal 
4 dagen

• • • •

Lactatiekundig consult Per bevalling 
tot maximaal

€ 75,- € 75,- € 75,- € 75,-

Elektrische borstkolf (huur bij opname 
kind ≥ 8 dagen

Per bevalling 
tot maximaal

€ 110,- € 110,- € 110,-

Apotheek

Eigen bijdrage medicatie conform 
Geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS)

Maximaal € 150,- € 500,- 100%

Eigen bijdrage anticonceptie conform 
Geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS)

100% • • •

Paramedische hulp

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/
Mensendieck, bewegingstherapie 
aanvullend

Maximaal Maximaal 
€ 150,-

Maximaal 
€ 300,-

Maximaal 
€ 500,-

Maximaal 
€ 1.000,-

Hulpmiddelen

Brillen en contactlenzen Maximaal € 100,- per 2 
kalenderjaren

€ 200,- per 2 
kalenderjaren

€ 300,- per 2 
kalenderjaren

Een budget te besteden aan de 
hierondergenoemde zorgsoorten:
• Audiologische hulpmiddelen;
• Artikelen die gebruikt worden na een 

borstamputatie;
• Pruiken;
• Steunpessarium;
• Plaswekker voor kinderen van 7 tot 18 

jaar.

Maximaal € 250,- € 250,- € 500,- € 1.000,-



Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  3
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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Therapieën

Een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten:
• Acnetherapie door huidtherapeut of 

schoonheidsspecialist;
• Camouflagetherapie door huidtherapeut 

of schoonheidsspecialist + benodigde 
middelen;

• Epilatie door huidtherapeut of 
schoonheidsspecialist i.g.v. storende 
haargroei in het gelaat van een 
vrouwelijke verzekerde.

Maximaal € 150,- € 300,- € 400,- € 500,-

Psoriasisdagbehandeling Maximaal € 500,- € 1.000,-
Stottertherapie Del Ferro, Boma, McGuire, 
Hausdörfer

Gedurende 
looptijd 
verzekering

€ 400,- € 650,- € 650,-

Een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten:
• Podotherapie;
• Voetverzorging voor verzekerden met 

diabetes mellitus, type I of II of 
reumatoïde artritis;

• Inlegzolen (en reparatie daarvan), 
geleverd door orthopedisch(e) 
schoenmaker(ij) of werkplaats, of 
podotherapeut.

Maximaal € 300,- € 300,- € 300,- € 500,-

Buitenland

Spoedeisende hulp, wereldwijd 100% kostprijs • • • •
Aanvullende medische zorg in EU/EER-
lidstaat

200% 
Nederlandse 
tarieven

• •

Repatriëring, wereldwijd 100% • • • •
Wettelijke bijdrage zoals geldend in met 
name genoemde landen

Maximaal € 500,- € 750,- € 1.000,- € 1.000,-

Extra vergoedingen

Diabetes testmaterialen
• Startpakket, eigen bijdrage € 10,-
• Teststrips met lancetten, per 50 

teststrips geldt een eigen bijdrage van 
€ 15,-

• • • •

Huishoudelijke ondersteuning Minimaal 3 uur 
per dag binnen 
een periode 
van 10 weken, 
maximaal 30 
uur

•

Herstellingsoord Per dag, 
maximale 
periode, per 3 
kalenderjaren

€ 25,- 
42 dagen

€ 25,- 
42 dagen

€ 25,- 
42 dagen

Kuuroord, 4 erkende centra Per 2 
kalenderjaren 
op indicatie

€ 460,- € 460,-

Kindervakantiekampen, 4 erkende 
kampen

Per kalender-
jaar maximaal

€ 300,- € 300,-

Ronald McDonaldhuis Eigen bijdrage, 
100%

• • • •

Zorg- en wachtlijstbemiddeling • • • •

Tandheelkundige zorg

Eigen bijdrage gebitsprothese, vanaf 22 jaar Maximaal 100%
Orthodontie uitgezonderd de kosten van 
vervanging of reparatie na onzorgvuldig 
gebruik

Jonger dan 
22 jaar, gedu-
rende looptijd 
verzekering

 € 1.000,- € 2.000,- € 2.500,- 100%


