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Vergoedingenoverzicht 2018 
Aanvullende verzekering Aon Asia

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 Asia 
Basis

Aon Asia 
Aanvullend

Aon Asia 
Uitgebreid

Aon Asia 
Extra 
Uitgebreid

Budget per kalenderjaar voor zorg of verstrekkingen •1 € 250,- € 500,- € 500,- •4 alleen in 
combinatie 
met Aon 
Asia arran-
gement

Budget per kalenderjaar voor zorg of verstrekkingen •2 75% tot 
max. € 250,-

€ 250,-

Budget per kalenderjaar voor zorg of verstrekkingen •3 € 250,- € 750,-

Preventie

Reizigersadvies 100% 100% 100% 100%
Eigen bijdrage Health Check •

Griepvaccinatie Niet in het kader van nationaal 
programma grieppreventie

100% 100% 100% 100%

Check-up door huisarts of specialist Eenmaal per 2 kalenderjaren, maxi-
maal het artsentarief grote keuring

• • • •

óf check-up door Diagnostic 
Centre Teikyo, KLM Health Services, 
Roppongi Clinic of Dr. Shimizu-Cirkel

Eenmaal per kalenderjaar, 
maximaal € 500,-

•4

Onderzoek baarmoederhals-, borst- 
en prostaatkanker

100% 100% 100% 100%

Onderzoek hart- en vaatziekten Eenmaal per 24 maanden 100% 100% 100% 100%
Preventieve cursussen, bij name 
genoemd in de voorwaarden

Een tegemoetkoming in de kosten 75% tot 
max. 
€ 115,- •1

75% tot 
max. 
€ 115,- •1

75% tot 
max. 
€ 115,- •1

100%

Hormonale anticonceptiva en 
spiraaltjes voor vrouwelijke 
verzekerden vanaf 21 jaar

100% • • • •

Ziekenhuis en daarmee samenhangende zorg

Cosmetische chirurgie medische 
noodzaak, aanvullend

Na toestemming verzekeraar 100% voor 
correctie 
van 
oorstand

100% voor 
correctie 
van 
oorstand

100% voor 
correctie 
van 
oorstand

100%

Cosmetische chirurgie zonder 
medische noodzaak

€ 500,-

Circumcisie van de man op 
religieuze gronden

100% 100%

Sterilisatie (hersteloperatie 
uitgesloten van vergoeding)

100% 100% 100%
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Zorgactiviteit Vergoeding Aon Asia 
Basis

Aon Asia 
Aanvullend

Aon Asia 
Uitgebreid

Aon Asia 
Extra 
Uitgebreid

Thuiszorg/ Mantelzorg

Vervangende mantelzorg voor 
gehandicapten tijdens vakantie van 
de mantelzorger

Na toestemming verzekeraar, m.u.v. 
reiskosten

€ 500,- € 500,- € 1.000,- 100%

Kinderopvang tot 12 jaar, indien 
verzekerde ouder opgenomen is in 
een ziekenhuis

Na toestemming verzekeraar, 
maximaal aantal uren per week

50 50

Hospice Maximaal € 50,- per dag, maximaal 
€ 1.500,- gedurende looptijd 
verzekering

•

Zorg in verband met zwangerschap en geboorte van een kind

Kraampakket Ja • • •
Uitgestelde kraamzorg indien 
gedurende de eerste 10 dagen 
vanaf de bevalling geen kraamzorg 
is ontvangen

Maximaal 15 uren • • •

Kraamzorg bij adoptie (kind jonger 
dan 12 maanden)

Maximaal 3 uren per dag, maximaal 
3 dagen

• •

óf medische screening bij adoptie 
(indien verplicht)

Maximaal € 300,- per geadopteerde • •

Eigen bijdrage kraamzorg 100% •1 100% •1 100% 100%
Eigen bijdrage partusuren 100% • • • •
Een geboorteuitkering bij bevalling 
buiten Nederland

Maximaal € 3.000,- per bevalling •4

Lactatiekundige zorg 75% tot maximaal € 115,- • •
GeboorteTENS, bruikleen 100% • •
Coaching van een gediplomeerd 
Doula (zwangerschaps- en 
bevallingscoach) met toestemming 
of op advies van de behandelend 
arts, specialist of verloskundige

Per zwangerschap 50% tot 
max. 
€ 300,-

Bewakingsapparatuur ter 
voorkoming wiegendood

Huur maximaal 12 maanden 
na toestemming verzekeraar of 
aanschaf van een sensormatje bij 
Nanny Care

•

Paramedische hulp

Orthopedische geneeskunde, 
diagnostiek en behandeling 
aandoening bewegingsapparaat

Maximaal € 500,- •1 •

Fysiotherapie en oefentherapie 
Cesar/Mensendieck 

12 behan-
delingen

27 behan-
delingen

27 behan-
de lingen

100%

Apotheek

Eigen bijdrage Genees middelen-
vergoedings systeem

•2 100% 100%

Melatonine, slaapproblemen bij 
DSPS, ADHD of PDD-NOS

Bij Aon Asia Royaal 100% indien 
besteld bij eFarma

€ 100,- € 150,- 100%

Alternatieve geneeswijzen/- middelen

Alternatieve geneeswijzen door 
artsen

Lid van een erkende 
beroepsvereniging

Tezamen 
€ 40,- per 
dag tot 
maximaal 
€ 400,- per 
kalender-
jaar

Tezamen 
€ 40,- per 
dag tot 
maximaal 
€ 640,- per 
kalender-
jaar

€ 75,- per 
dag, 
max. 20 
consulten 
artsen/
niet-artsen 
tezamen

€ 75,- per 
dag, 
max. 24 
consulten 
artsen/
niet-artsen 
tezamen

Homeopathische/antroposofische 
geneesmiddelen, voorgeschreven 
door bij name genoemde genezer 
of therapeut

Geleverd door een apotheker 100% 100%



 3

Zorgactiviteit Vergoeding Aon Asia 
Basis

Aon Asia 
Aanvullend

Aon Asia 
Uitgebreid

Aon Asia 
Extra 
Uitgebreid

Vervoer

Ziekenvervoer, na toestemming 
verzekeraar

Taxivervoer 100%, eigen vervoer per 
kilometer maximaal 

€ 0,25 € 0,28 € 0,28 

Eigen bijdrage vanuit de 
zorgverzekering

100% • • •

Reiskosten bezoek verzekerd 
gezinslid vanaf de 15e 
aaneengesloten opnamedag

Een retour per dag, per kilometer € 0,25  
•1

€ 0,25  
•1

€ 0,25  
•1

€ 0,28 

Reiskosten bezoekende gezinsleden 
van en naar het ziekenhuis

€ 0,28 per kilometer of laagste 
klasse openbaar vervoer

•1 •

Therapieën

Acnetherapie, door huidtherapeut, 
tot 18 jaar

100% •1 100% •1 100% •1 100%

Camouflagetherapie + te gebruiken 
cosmetische producten

Na toestemming verzekeraar 100% •1 100% •1 100% •1 100%

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

Gedurende looptijd verzekering, na 
toestemming verzekeraar

€ 350,- € 1.000,- € 1.000,- 100%

Stottertherapie Del Ferro, 
Hausdörfer en BOMA

Maximaal € 400,- per 
jaar, alleen 
volgens Del 
Ferro

€ 400,- per 
jaar, alleen 
volgens Del 
Ferro

€ 1.000,- 
gedurende 
looptijd 
verzekering 

€ 1.250 
gedurende 
looptijd 
verzekering 

Pensionkosten bij intensieve 
ertherapie

Eenmaal gedurende looptijd 
verzekering, maximaal 

€ 750,- € 750,-

Psoriasisdagbehandeling in een 
van de  
7 bij name genoemde centra

€ 750,- € 1.000,- € 1.000,- 100%

UVB-behandeling in een instelling 
of thuis (+huur benodigde 
apparatuur)

Na toestemming verzekeraar 100% •1 100%

Therapeutisch zwemmen in warm 
water 

€ 150,- •1 100% •1 100%

Pedicurezorg bij diabetes en reuma Bij Aon Asia Excellent ook i.g.v. CVA 100% •1 100% •1 100% •1 100%
Podotherapie en podoposturale 
therapie

Inclusief zolen en orthesen 100% •1 100% •1 100% •1 100%

Hulpmiddelen

Brillen en contactlenzen Tezamen per drie kalenderjaren 
maximaal

€ 100,- •1 € 150,- •1

Brillen en contactlenzen 1 bril of 1 paar contactlenzen voor 
langdurig gebruik: eenmaal per drie 
kalenderjaren maximaal

€ 200,- •1 € 300,-

óf contactlenzen voor kortdurend 
gebruik: per kalenderjaar maximaal

€ 65,- •1 € 75,-

Naast bovenstaande vergoeding kunnen alle verzekerden met een aanvullende verzekering op vertoon van hun zorgpas bij Eye 
Wish of Specsavers gebruik maken van een kortingsregeling. Een overzicht van de kortingen kunt u downloaden van onze website 
of bij ons of bij de opticiens opvragen.
Ooglaseren Gedurende looptijd verzekering 

maximaal
€ 500,- •1 € 500,- •1 € 750,-

Naast bovenstaande vergoeding kunnen alle verzekerden met een aanvullende verzekering op vertoon van hun zorgpas bij 
Visionclinics gebruik maken van een kortingsregeling. Een overzicht van de korting kunt u downloaden van onze website of bij ons 
of bij Visionclinics opvragen.
Eigen bijdragen, na verstrekking 
vanuit de Regeling Hulpmiddelen

 *A •2 100% •2 100%

Shawl / hoofddoek bij oncologie € 75,- € 75,- € 75,-
Hoortoestellen met 
afstandsbediening

Eigen bijdrage € 185,- per 
toestel

€ 230,- per 
toestel

Steunzolen (aanschaf of reparatie) 
geleverd door orthopedisch 
schoentechnicus (lid NVOS)

1 paar per 
jaar •1

1 paar per 
jaar •1

1 paar per 
jaar •1

100%
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Zorgactiviteit Vergoeding Aon Asia 
Basis

Aon Asia 
Aanvullend

Aon Asia 
Uitgebreid

Aon Asia 
Extra 
Uitgebreid

Plaswekker (eenvoudige) met 
bijbehorend broekje

100% •1 100% •1 100% •1 100%

Plakstrips mammaprothese 100% • •
Steunpessarium 100% • •
Apparatuur voor behandeling 
incontinentie, bij name genoemd in 
de voorwaarden

100% • •

Halskraag 100% •1 100%
Personenalarmering 100% indien via Alarmcentrale, 

anders maximaal
€ 35,- € 35,-

Eenvoudige loophulpmiddelen 
zoals vierpoot wandelstok, looprek, 
rollator en krukken

100% • • • •

Buitenland

Spoedeisende medisch 
noodzakelijke zorg en 
tandheelkundige hulp voor zover 
opgenomen in de aanvullende 
verzekering alsmede de meerkosten 
vanuit de zorgverzekering

100% gedurende een periode van 6 maanden 6 maanden 12 maan-
den

12 maan-
den

Vervoerskosten bij zorgbemiddeling 
naar het buitenland

Na toestemming en indien sprake is 
van verleende wachttijdverkorting

100% 
taxivervoer 
of 
openbaar 
vervoer 
laagste 
klasse, 
eigen 
vervoer 
€ 0,28 pkm.

100% 
taxivervoer 
of 
openbaar 
vervoer 
laagste 
klasse, 
eigen 
vervoer 
€ 0,28 pkm.

Overnachtingskosten bij 
zorgbemiddeling naar het 
buitenland

Na toestemming verzekeraar en 
indien sprake is van verleende 
wachttijdverkorting

€ 35,- per 
dag voor 
alle gezins-
leden teza-
men

€ 35,- per 
dag voor 
alle gezins-
leden teza-
men

Repatriëring zieke verzekerde naar 
Nederland

100% • • • •

Repatriëring zieke verzekerde 
Wereld

100% •4

Vervoer stoffelijk overschot naar 
Nederland

100% 100% 100% 100%

Consulten, vaccinaties en 
geneesmiddelen ter voorkoming 
van hondsdolheid, malaria, DTP, 
gele koorts, tyfus, cholera en 
hepatitis A/B

100% 
indien via 
Meditel. 
Overige 
aanbieders 
€ 75,-

100% 
indien via 
Meditel. 
Overige 
aanbieders 
€ 100,-

100% 
indien via 
Meditel 
of Travel 
Clinics. 
Overige 
aanbieders 
100% tot 
€ 150,- 
(over het 
meerdere 
75%)

100%

Extra vergoedingen 

Dieetadvisering/
voedingsvoorlichting

Maximaal € 115,- per kalenderjaar • • •

Obesitasbehandeling in de 
Nederlandse Obesitas Kliniek in 
Hilversum, vanaf obesitas graad 3

Maximaal gedurende looptijd 
verzekering

€ 750,- € 1.000,- € 1.000,-

Overgangsconsult door consulent 
aangesloten bij Care for Women of 
VVOC

75% tot maximaal € 115,- • •
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Zorgactiviteit Vergoeding Aon Asia 
Basis

Aon Asia 
Aanvullend

Aon Asia 
Uitgebreid

Aon Asia 
Extra 
Uitgebreid

Uitkering bij een ongeval wanneer 
sprake is van geheel of gedeeltelijk 
(funtie)verlies van enig deel, 
vermogen of orgaan van het 
lichaam

Maximaal per ongeval € 250,- € 250,-

Herstellingsoord, door verzekeraar 
erkend voor somatische 
gezondheidszorg

Maximaal € 1.000,- € 1.400,- 100%

Leefstijltrainingen, diverse bij name 
genoemd in de voorwaarden

Maximaal 1 training per verzekerde 
per kalenderjaar tot maximaal

€ 1.000,- € 1.000,- € 1.000,- € 1.500,-

Therapeutisch kamp voor bij 
name genoemde groepen van 
jongeren tot 18 jaar, op voorschrift 
behandelend arts

€ 11,50 per 
dag 
•1

€ 11,50 per 
dag 
•1

€ 11,50 per 
dag 
•1

100%

Therapeutisch kamp voor 
gehandicapten

Maximaal 4 weken, na toestemming 
verzekeraar

€ 23,- per 
dag •1

100%

Logeerhuis, eigen bijdrage ouders 
bij medisch noodzakelijke opname 
van een kind

100% •1 100% •1 100% •1 100%

Logeerhuis, eigen bijdrage bij een 
poliklinische behandelcyclus

Maximaal € 35,- per dag •1 •

Logeerhuis bij oncologische 
behandelcyclus

100% •1 100% •1 100% •1 100%

Sportmedische zorg in een FSMI-
instelling

1 onderzoek per 24 maanden eigen 
bijdrage 
€ 10,-

eigen 
bijdrage 
€ 10,-

geen eigen 
bijdrage

geen eigen 
bijdrage

2 maal per kalenderjaar blessure- of 
herhalingsconsult 

• • • •

Lidmaatschap patiëntenvereniging € 25,- per 
lidmaat-
schap •1

€ 25,- per 
lidmaat-
schap •1

€ 25,- per 
lidmaat-
schap •1

100%

Servicepakket Diverse aantrekkelijke aanbiedingen 
van gezondheidsprogramma’s 

• • • •

Tandheelkundige zorg 

Orthodontie voor verzekerden 
jonger dan 18 jaar

Gedurende looptijd verzekering
90% tot max. € 1.500,-

•

Orthodontie voor verzekerden 
jonger dan 22 jaar

Gedurende looptijd verzekering 90% tot 
max. 
€ 2.000,-

90% tot 
max. 
€ 2.500

100% 

Orthodontie voor verzekerden vanaf 
22 jaar

Gedurende looptijd verzekering, na 
toestemming verzekeraar
70% tot maximaal

€ 750,- € 1.000,- € 1.500,-

Prothetische voorzieningen voor 
verzekerden vanaf 18 jaar

Uitneembare volledige prothese 
onder- en/of bovenkaak, eenmaal 
per 5 kalenderjaren

€ 115,- € 115,- € 115,- € 115,- 

Tandheelkundige zorg voor 
verzekerden jonger dan 18 jaar

Overige verrichtingen 75% tot 
max. € 500

100% 100% 

Tandheelkundige zorg na een 
ongeval voor verzekerden vanaf 
22 jaar

75% tot max. € 200,- per element max. 
€ 1.000,- 
per 
ongeval

max.  
€ 2.500,- 
per 
ongeval

max. 
€ 2.500,- 
per 
ongeval



Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  6
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

ZIEKENHUIS EXTRA VERZEKERING

Het recht op vergoeding van de hieronder vermelde verzekerde aanspraken bestaat uitsluitend indien deze aanvullende 
verzekering op het polisblad is aangetekend.

A Omvang van de dekking
Comfort en services tijdens een medisch noodzakelijke opname van verzekerde in een ziekenhuis in Nederland of buiten 
Nederland, medisch-specialistische of kaakchirurgische behandeling en bijkomende kosten. Het ziekenhuis buiten Nederland 
moet zijn erkend door de bevoegde overheidsinstantie. Een medische noodzaak is in het kader van deze verzekering aanwezig 
indien verpleging, onderzoek en/of behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl onafgebroken 
behandeling door een medisch specialist of kaakchirurg noodzakelijk moet zijn.

B Vergoedingen kosten ziekenhuisverpleging in Nederland 
Volledige vergoeding van de kosten van verpleging in een één- of tweepersoonskamer indien deze worden gedeclareerd door 
een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Een overzicht van de betreffende ziekenhuizen maakt 
deel uit van deze verzekering en kan worden opgevraagd bij Aevitae. Indien verpleging in een één- of tweepersoonskamer heeft 
plaatsgevonden en de kosten daarvan worden gedeclareerd door een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken 
heeft gemaakt, dan worden de in rekening gebrachte kosten vergoed tot maximaal € 200,00 per verpleegdag. In geval van 
verpleging in de laagste klasse van een ziekenhuis vergoedt Aevitae € 70,00 per verpleegdag.

C Vergoedingen kosten ziekenhuisverpleging buiten Nederland
Bij verpleging in een ziekenhuis dat onderscheid in klassenverpleging kent, wordt vergoeding verleend voor het verschil tussen de 
laagste en de eerstvolgende hogere klasse. In geval van verpleging in de laagste klasse dan wel indien het betreffende ziekenhuis 
geen onderscheid in klassenverpleging kent, vergoedt Aevitae € 70,00 per verpleegdag.

D Herstellingsoord
Door verzekeraar erkend voor somatische gezondheidszorg, maximaal € 100,00 per dag tot maximaal 28 dagen per kalenderjaar. 
De erkende herstellingsoorden vindt u op www.erkendezorghotels.nl.

E Vervoer
Taxivervoer van en naar het ziekenhuis tot maximaal 4 ritten per ziekenhuisverblijf.


