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Vergoedingenoverzicht 2019
Aanvullende verzekering Goed Verzorgd

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.

Omschrijving behandeling Goed Verzorgd

Acnébehandeling € 250
ADL-hulpmiddelen
(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)

€ 100 alleen bij Vegro en Harting- Bank/Ligtvoet

Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen 
(antroposofisch en homeopatisch)

€ 40 per dag tot € 550,- per kalenderjaar incl. geneesmiddelen

Anticonceptiva tot 21 jaar wettelijke eigen bijdrage tot € 750 (voor alle geneesmiddelen 
samen)

Anticonceptiva 21 jaar en ouder ja en wettelijke eigen bijdrage
Bewegen in extra verwarmd water bij reuma € 250
Beweegprogramma’s (obesitas, voormalig hartfalen, diabetes 
type 2, COPD of reuma)

€ 350 voor de gehele verzekeringsduur

Brillen en/of contactlenzen € 250 per 3 jaar
Camouflagetherapie € 200 voor de gehele verzekeringsduur
Diëtetiek door diëtist (op medische indicatie) 2 uur
Epilatie (elektrische, IPL- of laserepilatie) € 300
Ergotherapie 3 uur
Fysio- en oefentherapie 18 jaar en ouder: 1 aandoening
* die staat op de door de minister van VWS vastgestelde lijst 

(Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering)

20 behandelingen

Fysio- en oefentherapie 18 jaar en ouder: 1 aandoening
* die niet staat op de door de minister van VWS vastgestelde 

lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit Zorgverzekering) 27 behandelingen

Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie
* Deze vergoeding geldt alleen bij 1 aandoening. Heeft u meerdere aandoeningen waarvoor u een fysiotherapeut/oefentherapeut Cesar/

Mensendieck bezoekt? Neem dan altijd contact met ons op.

Fronttandvervanging met implantaten (uitgesteld) van 18 tot 
24 jaar

€ 10.000 voor de gehele verzekeringsduur

Gasthuis bij poliklinische behandelcyclus 
(overnachtingskosten)

€ 35 per dag

Gasthuis voor uw gezinsleden (overnachtings- en 
vervoerskosten van uw gezinsleden bij een ziekenhuisverblijf)

€ 35 per dag tot € 500 voor alle gezinsleden samen 
openbaar vervoer (2e klasse) of eigen auto of taxi € 0,30 per km

Geregistreerde geneesmiddelen en apotheekbereidingen die 
niet vanuit de basisverzekering vergoed worden

€ 750

Griepvaccinatie tot 60 jaar ja
Handspalk • vinger- of kleine duimspalk: € 40,-

• pols-, hand- of grote duimspalk: € 60,-
• dynamische of statische spalk: € 90,-

Herstellingsoord of zorghotel € 100 per dag tot € 2.800
Health check 1x alleen bij gecontracteerde zorgverlener
Hoortoestel wettelijke eigen bijdrage € 200 per toestel
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Omschrijving behandeling Goed Verzorgd

Hospice € 50 per dag tot € 4.500
Hulp aan huis bij uitval Algemene Dagelijkse 
Levensverrichtingen na ziekenhuisverblijf 18 jaar en ouder

€ 1.000 na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate 
van ADL uitval)

IncoCure (zelfhulpprogramma voor vrouwen met 
incontinentieproblemen)

€ 15

Kunsttepel of mamillaprothese (maatwerktepelprothese) ja
Leefstijltrainingen voor hartpatiënten, whiplashpatiënten en 
mensen met stress en burnout gerelateerde klachten

€ 1.000 alleen bij Leefstijl Training & Coaching (LTC)

Mammaprint ja, alleen bij laboratorium Agendia
Mantelzorgvervanging voor gehandicapten en chronisch 
zieken

21 dagen alleen bij stichting Handen-in-huis

Niet spoedeisende zorg buitenland ja, zorg volgens de vergoeding in Nederland met inachtneming 
van de voorwaarden en uitsluitingen

Ooglaseren / lensimplantatie (meerkosten niet-standaard lens) € 500 voor de gehele verzekeringsduur
Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na 
zorgbemiddeling naar België of Duitsland

overnachtingskosten: € 35 per dag voor het gezin samen, eigen 
vervoer, openbaar vervoer en taxi € 0,30 per km tot max. 700 km 
per opname

Overnachtings- en vervoerskosten bij expertisebehandelingen 
in het buitenland

overnachtingskosten: € 75,- per dag 
vliegtuigvervoer (Economy Class), openbaar vervoer (laagste 
klasse), eigen vervoer € 0,30 per km
Totale vergoeding € 5.000,-

Pedicurezorg (reumatische-, diabetische- of medische voet) € 25 per behandeling tot € 200
Persoonlijke alarmeringsapparatuur op medische indicatie ja, abonnementskosten persoonlijke alarmeringsapparatuur 

alleen bij gecontracteerde leverancier
Persoonlijke alarmeringsapparatuur en de 
abonnementskosten voor tijdelijk gebruik

ja, 4 weken alleen bij gecontracteerde leverancier

Plakstrips mammaprothese ja
Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en/ of 
(sport)steunzolen

€ 200 waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Preventieve cursussen € 115 per cursus
Preventieve onderzoeken (check up) 1x per 2 jaar tot tarief grote keuring huisarts
Pruik € 100
Spoedeisende farmaceutische zorg in het buitenland (die niet 
vanuit de basisverzekering vergoed wordt)

€ 50

Spoedeisende zorg buitenland aanvulling tot kostprijs
Sportarts € 130 voor blessure- of herhalingsconsult alleen bij 

Sportmedische Instelling gecertifiseerd door de SCAS
Sportmedisch onderzoek € 100 per 2 jaar alleen bij Sportmedische Instelling 

gecertifiseerd door de SCAS
Sterilisatie ja
Tandartskosten als gevolg van een ongeval 18 jaar en ouder € 10.000 per ongeval
Toupim of hoofdbedekking 1x tot € 150
Vaccinaties, consulten en geneesmiddelen in verband met 
een reis naar het buitenland

ja

Wettelijke eigen bijdrage vervoer ja
Vervoer verzekerde en vervoer stoffelijk overschot naar 
Nederland (repatriëring)

ja

Vervoerskosten na zorgbemiddeling naar België of Duitsland taxi of openbaar vervoer (2e klasse) en eigen vervoer € 0,30 per 
km

Voedingsvoorlichting door diëtist of gewichtsconsulent € 120
Zorg voor vrouwen € 115 alleen bij Care for Women of de VVOC


