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Vergoedingenoverzicht 2019 
Nederlandse Ski Vereniging Aanvullende Pakketten

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.

Naam product BasisT Basis PlusTT UitgebreidTTT VitaalTTTT

Alternatieve 
geneeswijzen, 
therapieën en 
geneesmiddelen

€ 200,- per kalenderjaar 
voor de gezamenlijke 
kosten, max. € 50,- per 
behandeling

€ 400,- per kalenderjaar 
voor de gezamenlijke 
kosten, max. € 50,- per 
behandeling

€ 400,- per kalenderjaar 
voor de gezamenlijke 
kosten, max. € 50,- per 
behandeling

De behandelaar moet lid zijn van een specifieke vereniging. De ledenlijst staat ter raadpleging op www.aevitae.com. 
Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dienen geregistreerd te staan, voorgeschreven te zijn door een (huis)arts en 
geleverd te worden door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

Anticonceptie vanaf 21 jaar

Anticonceptiepil Volledig Volledig
SOA Preventie Eenmaal per 

kalenderjaar 
vergoeding voor 
kosten van een SOA-
preventieconsult

Eenmaal per 
kalenderjaar 
vergoeding voor 
kosten van een SOA-
preventieconsult

Buitenland Wereldwijd

Onvoorziene Zorg Volledig max 
12 maanden

Volledig max 
12 maanden

Volledig max 
12 maanden

Volledig max 
12 maanden

Vaccinaties en 
preventieve middelen

€ 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar

Inentingsadvies Volledig Volledig Volledig Volledig
Reisarts Volledig Volledig Volledig Volledig
Fysiotherapie agv 
ongeluk tijdens 
wintersportactiviteit

Maximaal 
10 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
10 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
10 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
10 behandelingen per 
kalenderjaar

Dieetadvisering 4 behandeluren per 
kalenderjaar

4 behandeluren per 
kalenderjaar

4 behandeluren per 
kalenderjaar

Ergotherapie Volledig

(Wettelijke) Eigen bijdragen

Eigen bijdrage 
geneesmiddelen, m.u.v. 
ADHD-medicatie

€ 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar

Eigen bijdrage vervoer Volledig Volledig
Eigen bijdrage 
hoortoestellen

€ 200,- voor beide 
hoortoestellen samen

€ 300,- voor beide 
hoortoestellen samen
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Naam product BasisT Basis PlusTT UitgebreidTTT VitaalTTTT

Fysiotherapie en 
oefentherapie Cesar/
Mensendieck

Maximaal 
6 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
9 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
18 behandelingen per 
kalenderjaar

Maximaal 
30 behandelingen per 
kalenderjaar

Huidbehandeling: 
Acnétherapie, 
camouflagetherapie, 
oedeemtherapie en 
epilatie

€ 150,- per kalenderjaar 
voor genoemde 
behandelingen samen

€ 250,- per kalenderjaar 
voor genoemde 
behandelingen samen

€ 250,- per kalenderjaar 
voor genoemde 
behandelingen samen

Hulpmiddelen

Bril(glazen,montuur)/
Lenzen /Skibril op sterkte

€ 100,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

€ 250,- per 
2 kalenderjaren

Buikband, braces 
kortdurend gebruik.

€ 400,-per kalenderjaar

Diabetes hulpmiddelen € 40,- voor teststrips en 
een startpakket. En een 
extra vergoeding van 
€ 45,- 

Mammaprothese 
plakstrips

€ 50,- per prothese 
2 kalenderjaren

Plaswekker Gecontracteerd: 
volledig  
Niet-gecontracteerd: 
€ 50,- eenmalig

Pruiken Eigen bijdrage € 100,- per kalenderjaar
Steunzolen voor 
skischoenen

€ 100,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar

Thuis bewakings-
monitor

Bruikleen 24 maanden

Kraamzorg en Verloskunde

Couveuze nazorg 12 uren over ten 
hoogste 4 dagen 

Eigen bijdrage 
kraamzorg

Volledig

Eigen Bijdrage 
poliklinische bevalling

Volledig

Kraampakket in natura Volledig
Kraamzorg bij adoptie 
(kind < 3 maanden)

12 uren over ten 
hoogste 4 dagen 

Lactatiedeskundige € 75,- per zwangerschap
Nazorg moeder en 
pasgeborene

12 uren over ten 
hoogste 4 dagen 

Kuuroorden binnen 
Europa

€ 500,- per 
2 kalenderjaren

€ 500,- per 
2 kalenderjaren

Medisch specialistische zorg

Correctie flaporen kind 
<12 jaar

Volledig

Sterilisatie 
(hersteloperatie 
uitgesloten van 
vergoeding)

Volledig

Ooglaseren Eenmalig € 500,- 
gedurende looptijd van 
de verzekering

Eenmalig € 500,- 
gedurende looptijd van 
de verzekering

Orthodontie

Tot 18 jarige leeftijd 80% tot maximaal 
€ 2.000,-



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

Naam product BasisT Basis PlusTT UitgebreidTTT VitaalTTTT

Vanaf 18 jarige leeftijd 80% tot maximaal 
€ 500,-

Overgangsconsulent Eenmalig 4 consulten, 
max € 40,- per consult

Eenmalig 4 consulten, 
max € 40,- per consult

Podotherapie/voetbehandeling

Podotherapie incl. 
steunzolen

€ 250,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar

Pedicure voor diabetici 
en reumapatiënten

€ 150,- per kalenderjaar € 150,- per kalenderjaar

Preventie

Cursus stoeltjesliftangst 
of Eerste Hulp bij 
Bergsport Ongevallen

€ 150,- gedurende 
de looptijd van de 
verzekering

€ 150,- gedurende 
de looptijd van de 
verzekering

€ 150,- gedurende 
de looptijd van de 
verzekering

€ 150,- gedurende 
de looptijd van de 
verzekering

Gewichtconsulent € 50,- per kalenderjaar € 100,- per kalenderjaar
Gezond leven bodytest Eenmaal per 

2 kalenderjaren 
volledige vergeoding 
m.u.v. € 25,- Eigen 
bijdrage basistest en 
€ 50 ,-Eigen bijdrage 
uitgebreide test

Griepprik Volledig Volledig Volledig
Leefstijltrainingen: 
stressreductie, wiplash-
patiënten, hartpatiënten 
en burn out

€ 100,- per kalenderjaar € 150,- per kalenderjaar € 250,- per kalenderjaar

Onderzoeken naar 
prostaatkanker, 
baarmoederhalskanker, 
borstkanker, hart- en 
bloedvaten (eenmaal per 
2 kalenderjaren), ECG

Volledig Volledig

Preventieve cursussen: 
afvallen, stoppen met 
roken, hartproblemen

€ 75,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

Sportmedisch 
onderzoek

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

€ 150,- per 
2 kalenderjaren

Therapeutisch kamp 
NL voor kinderen t/m 
16 jaar

€ 10,- per dag, ten 
hoogste 42 dagen per 
kalenderjaar

Mindfulness bij burn-
out klachten vanaf 18 
jaar

€ 350,- per kalenderjaar € 350,- per kalenderjaar


