WIJZIGINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN 2020
Wijzigingen in de aanvullende verzekering Start, Extra, Uitgebreid en Optimaal
Aanvulling Start

Aanvulling Extra

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Optimaal

Algemeen
Aanvulling Optimaal

Deze aanvulling kunt u

vanaf 1 januari 2020 niet
meer nieuw afsluiten.

Heeft u al een Aanvulling
Optimaal, dan kunt u

deze behouden tot het
moment dat u deze

opzegt of een andere

aanvullende verzekering
bij ons kiest.
Behandelingen

binnen het gezin

Voor consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt

door een verzekerde voor zichzelf of binnen het gezin door een gezinslid is vooraf onze toestemming nodig.

Dekking
Acnebehandeling

Uw behandeling wordt vergoed wanneer er sprake is van acne zorgprofiel 4 volgens het document

Zorgprofielen integrale acnetherapie of volgens de zorgprofielen zoals gesteld in het Zorgarrangement
integrale acnetherapie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Alternatieve

geneeswijzen

De Federatie voor Additieve Geneeskundige Therapeuten is toegevoegd als beroepsvereniging voor
Acupunctuur, Haptotherapie/Haptonomie, Reflexzonetherapie en Shiatsutherapie.

De Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten is toegevoegd als beroepsvereniging voor
Orthomoleculaire geneeskunde.

Buitenland

Als uw nota niet in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans wordt aangeleverd, of is vertaald door
een beëdigd vertaler, wordt de nota niet in behandeling genomen.

Kraamzorg bij

De vergoeding wordt

kraamhotel of

(was € 12,-) per

opname in een
ziekenhuis zonder

medische noodzaak

verhoogd naar € 12,50

De vergoeding wordt verhoogd naar € 18,(was € 17,50) per opnamedag.

opnamedag.

(eigen bijdrage)
Mantelzorg

U kunt voor vervangende mantelzorg ook terecht bij UWassistent.

Reiskosten

De vergoeding wordt verhoogd naar € 0,32 (was € 0,30) per kilometer.

(vervangend)
ziekenbezoek aan

Zie www.UWassistent.nl voor meer informatie.

meeverzekerden
Steunzolen of

therapeutische zolen

De vergoeding wordt

De vergoeding wordt

De vergoeding wordt

€ 100,- (was 1 paar)

(was 1 paar) per

(was 1 paar) per

gewijzigd naar

per kalenderjaar.
Ziekenvervoer

binnen Nederland

gewijzigd naar € 150,kalenderjaar.

gewijzigd naar € 200,kalenderjaar.

De vergoeding wordt verhoogd naar € 0,32
(was € 0,30) per kilometer.

Aanvulling Start

Aanvulling Extra

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Optimaal

De vergoeding wordt

De vergoeding wordt

(was 100%)

(was 100%)

Dekking Preventie
Preventieve
cursussen

gewijzigd naar € 750,per kalenderjaar.

gewijzigd naar € 1.000,per kalenderjaar.

Wijzigingen in de tandartsverzekering Start, Extra, Uitgebreid en Optimaal
Tandarts Start

Tandarts Extra

Tandarts Uitgebreid

Tandarts Optimaal

Algemeen
Behandelingen
binnen een gezin

Voor consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt
door een verzekerde voor zichzelf of binnen het gezin door een gezinslid is vooraf onze toestemming nodig.

Tandarts Optimaal

Dekking

Reguliere behande
lingen, code A20

Deze aanvulling kunt u
vanaf 1 januari 2020 niet
meer nieuw afsluiten.
Heeft u al een Tandarts
Optimaal, dan kunt u
deze behouden tot het
moment dat u deze
opzegt of een andere
aanvullende verzekering
bij ons kiest.
Code A20 (behandeling onder gehele narcose of sedatie) wordt niet meer vergoed. Deze behandeling kan
vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Deze kunt u vinden op

www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/voorwaarden-en-vergoedingen. Op www.amersfoortse.nl/zoeken stelt u uw vraag
op elk door u gewenst moment. Wilt u weten hoe u ons kunt bereiken, ga dan naar www.amersfoortse.nl/contact. Aan dit

42250_1019

document kunt u geen rechten ontlenen.

