
Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  1
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.
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Vergoedingenoverzicht 2018 
MiX Aanvullende Verzekering

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om gemakkelijk te kunnen zien welke soorten vergoedingen er in een 
verzekering zijn opgenomen. 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. 

Vergoedingenoverzicht zorgverzekering MiX Aanvullende Verzekering

Beweegzorg

aantal behandelingen voor fysiotherapie, 
oedeemtherapie, oefentherapie 
Cesar/Mensendieck en alternatieve 
bewegingstherapieen

32 behandelingen per jaar; voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, 
oefentherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld 
gecontracteerde tarieven1. 
Voor manuele therapie krijgt u maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar vergoed.
Voor alternatieve bewegingstherapie geldt 1 behandeling per dag tot maximaal €45.

Diëtetiek

voorlichting met een medisch doel over 
voeding en eetgewoonten

€ 500 per jaar; voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van 
maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven1.

Ergotherapie

ergotherapie 7 uur per jaar

Huishoudelijke hulp

huishoudelijke hulp na ziekte, ongeval of
een ziekenhuisopname, aanvragen via ons.

30 uur per jaar

Preventie

een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten:
Gezond leven
• cursussen (o.a. omgaan met ziekte of 

aandoening)
• EHBO-cursus
• reanimatiecursus
• gezondheidstest
• gewichtsconsulent
Advies en begeleiding
• Sportmedisch Advies
• zorg voor vrouwen in de overgang
Vaccinaties
• griepvaccinatie
• preventieve vaccinaties en 

geneesmiddelen in verband met vakantie

€ 750 per jaar

Psychologische zorg

mindfulness bij burn-out klachten € 350 per jaar

Vervoer

taxivervoer woon - werk (door 
gecontracteerde vervoerder)

€ 350 per jaar

1 u vindt de maximale vergoeding in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders”. U Vindt deze lijst op onze website.


