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Vergoedingenoverzicht 2019 
Aanvullende verzekering 400V XAV 1-2

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 400V XAV 1 XAV 2

Preventie

Hormonale anticonceptiva en spiraaltjes 
voor vrouwelijke verzekerden vanaf 21 jaar

100% •

Onderzoek baarmoederhalskanker, 
borstkanker

100% •

Onderzoek prostaatkanker 100% •
Onderzoek hart- en vaatziekten 100%, 1 keer per 2 kalenderjaren •
Onderzoek cholesterol 100% •
Griepvaccinatie in collectief verband Eenmaal per kalenderjaar •
Cursussen, voorlichting en trainingen door 
bij name genoemde zorgverleners

€ 100,- per kalenderjaar •

Gezondheidstest Eén basis test per 2 kalenderjaren (eigen 
bijdrage € 25,-)

• •

Of één uitgebreide test per 2 kalenderjaren 
(eigen bijdrage € 50,-)

• •

Sportmedisch onderzoek en sportkeuringen € 200,- per 2 kalenderjaren •
Overgangsconsulent Maximaal € 40,- per consult, maximaal 

8 consulten gedurende looptijd verzekering
•

Ziekenhuis en daarmee samenhangende zorg

Correctie flaporen 100%, tot en met 16 jaar, na toestemming 
verzekeraar

•

Sterilisatie  
(hersteloperatie uitgesloten van vergoeding)

100%, bij sterilisatie van de man wordt 
vergoeding gemaximeerd tot tarief 
poliklinische ingreep

•

Zorg in verband met geboorte van een kind 

Eigen bijdrage kraamzorg 100% •
Couveusenazorg na verblijf in couveuse van 
minimaal 14 dagen

Maximaal € 21,- per uur, maximaal 12 uren •

Kraampakket Ja •

Vervoer

Ziekenvervoer per auto € 0,28 per kilometer, na toestemming 
verzekeraar

•

Ziekenvervoer per taxi 100%, na toestemming verzekeraar •
Eigen bijdrage vanuit de zorgverzekering 100% •
Taxivervoer van huis naar werklocatie en 
vice versa

€ 250,- per kalenderjaar, na toestemming 
verzekeraar

•
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Apotheek

Eigen bijdrage geneesmiddelen Zoals vastgesteld in 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem

€ 250,-

Hulpmiddelen

Eenvoudige loophulpmiddelen  zoals 
vierpoot wandelstok, looprek, rollator en 
krukken

100% •

Brillen/contactlenzen Maximaal € 91,- per 2 kalenderjaren •
Eigen bijdrage orthopedische schoenen 
tot 16 jaar na verstrekking op basis van de 
Regeling Hulpmiddelen

Maximaal € 23,- per kalenderjaar •

Eigen bijdrage orthopedische schoenen 
vanaf 16 jaar na verstrekking op basis van de 
Regeling Hulpmiddelen

Maximaal € 46,- per kalenderjaar •

Steunzolen tot 16 jaar (aanschaf en 
reparatie)

50%, 2 keer per kalenderjaar •

Steunzolen vanaf 16 jaar (aanschaf en 
reparatie)

50%, 1 keer per 2 kalenderjaren •

Alternatieve geneeswijzen/geneesmiddelen

Alternatieve geneeswijzen door arts of 
therapeut, lid van een door de verzekeraar 
erkende beroepsvereniging

100% •

Homeopathische/antroposofische 
geneesmiddelen, door Vektis geregistreerd, 
voorgeschreven door een arts of alternatief 
zorgverlener en geleverd door een apotheek

100% tot maximaal € 500,- •

Paramedische hulp

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/
Mensendieck

100% • •

Bewegingstherapie, diverse bij name 
genoemd in de voorwaarden

100% • •

Therapieën

Acnetherapie door huidtherapeut of 
schoonheidsspecialist

Maximaal € 182,- •

Camouflagetherapie door huidtherapeut of 
schoonheidsspecialist

Maximaal € 182,- •

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

Maximaal € 182,- •

Oedeemtherapie 100% tarief fysiotherapeut, na toestemming 
verzekeraar

•

Psychische hulpverlening

Seksuologische zorg Maximaal 4 zittingen, maximaal € 60,- per 
zitting

• •

Extra vergoedingen

Dieetadvisering, op verwijzing 8 uren •
Huishoudelijke ondersteuning i.g.v. ziekte 
ouder en herstel binnen 3 maanden te 
verwachten is

Maximaal 30 uren per kalenderjaar •

Logeerhuis voor ouders van verzekerde 
jonger dan 18 jaar 

100% eigen bijdrage, vanaf 18e opnamedag •

Sportmedisch onderzoek Maximaal € 114,- per kalenderjaar •
Cursussen kruisverenigingen Maximaal € 91,- per kalenderjaar •

Buitenland



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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Spoedeisende hulp 100% aanvulling op basisverzekering, 
maximaal 12 maanden

•

Repatriëring zieke verzekerde naar 
Nederland

100% •

Vervoer stoffelijk overschot naar Nederland 100% •

Tandheelkundige zorg

Tandheelkundige hulp verzekerden jonger 
dan 18 jaar

€ 500,- in aanvulling op de basisverzekering •

Orthodontie verzekerden jonger dan 18 jaar, 
uitgezonderd de kosten van vervanging of 
reparatie na onzorgvuldig gebruik

100% •


