Wijzigingen Jong, Single/Duo, Gezin en Vitaal
Beweegzorg
Nu hebt u in uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg.
Vanaf 2017 krijgt u een maximum aantal behandelingen per kalenderjaar vergoed. U kunt nog steeds
kiezen uit de verschillende soorten beweegzorg, waaronder alternatieve beweegzorg en ergotherapie.
Hieronder ziet u het aantal behandelingen per gekozen Alles-in-1-pakket:






VGZ Vitaal Uitgebreid:maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar*
VGZ Jong Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*
VGZ Gezin Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*
VGZ Single/Duo Uitgebreid: maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar*

Deze aantallen zijn voor alle vormen van beweegzorg samen.
*U krijgt maximaal 9 behandelingen manuele therapie per indicatie per kalenderjaar vergoed.
Brillen en lenzen
De vergoeding voor brillen en lenzen in de aanvullende verzekering wijzigt. U bepaalt zelf of u deze
vergoeding wilt gebruiken voor een bril óf voor lenzen. Als u kiest voor een bril, dan krijgt u bij onze
gecontracteerde opticiens een complete (multifocale) bril. De gecontracteerde opticien kan u
vertellen uit welk aanbod u kunt kiezen.
Koopt u een bril bij een andere opticien? Dan is uw vergoeding in de pakketten:






VGZ Jong Uitgebreid
VGZ Gezin Uitgebreid
VGZ Single/Duo Uitgebreid
VGZ Vitaal Uitgebreid

Voor een bril maximaal € 75 en voor lenzen maximaal € 125 per 3 jaar.
Kijk voor meer informatie in het Reglement Gezichtshulpmiddelen.
Geldt voor: VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid en VGZ Vitaal
Uitgebreid
Circumcisie (besnijdenis)
Een medisch noodzakelijke besnijdenis (circumcisie) wordt in 2017 vergoed uit de basisverzekering. De
vergoeding in de aanvullende verzekering vervalt hierdoor.
Hand-/vingerspalk
Hebt u VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid of VGZ Gezin Uitgebreid? Dan hebt u voor een
hand-/vingerspalk voortaan geen voorschrift meer nodig van een huisarts of medisch specialist. U kunt
hiervoor direct naar de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze vindt u op Vergelijk en Kies
Huishoudelijke hulp
Hebt u VGZ Gezin Uitgebreid? Dan is in uw aanvullende verzekering een vergoeding opgenomen voor
12 uren huishoudelijke hulp tijdens of aansluitend op een ziekenhuisopname. Deze vergoeding vervalt
bij een chronische indicatie (ziekte) of na een ongeval. Hiervoor moet er toestemming worden
gevraagd. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde leverancier.
Geldt voor VGZ Gezin Uitgebreid
Hebt u VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid?
In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor maximaal 9 of 12 uren
huishoudelijke hulp aansluitend op een ziekenhuisopname voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U

vraagt deze zorg aan bij Zorgadvies en bemiddeling. De zorg moet geleverd worden door een
gecontracteerde leverancier.
Geldt voor VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid
Mantelzorgmakelaar
Hebt u ondersteuning van een mantelzorgmakelaar nodig? Dan kunt u gebruikmaken van een
zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van
Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars (BMZM). U hebt een
verwijzing nodig van de VGZ Zorgadviseur.
Geldt voor: VGZ Vitaal Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Single/Duo Uitgebreid, VGZ Single/Duo
Basis, VGZ Vitaal Basis, VGZ Gezin Basis
Oncologische revalidatie
U hebt recht op oncologische revalidatie vanuit de basisverzekering. De vergoeding voor
groepsrevalidatie 'Herstel en Balans' vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt.
Tandheelkundige zorg
Wij vergoeden voor gebitsreiniging maximaal 60 minuten (12 eenheden van 5 minuten) per
kalenderjaar. Uw tandarts declareert de gebitsreiniging in eenheden van 5 minuten. Wij vergoeden dus
12 eenheden van 5 minuten. Het uitwendig bleken en de voorbereiding voor een behandeling onder
volledige narcose vergoeden wij niet meer.
Geldt voor: VGZ Jong Basis, VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Single/Duo Basis, VGZ Single/Duo Uitgebreid, VGZ
Gezin Basis, VGZ Gezin Uitgebreid, VGZ Vitaal Basis, VGZ Vitaal Uitgebreid.
Tandzorg na een ongeval
In de Alles-in-1 Pakketten is een vergoeding van maximaal € 10.000 per ongeval voor tandheelkundige
kosten ten gevolge van een ongeval opgenomen. Let op! De vergoeding geldt alleen voor ongevallen
die na 31 december 2016 plaatsvinden. De huidige vergoeding voor kronen als gevolg van een
ongeval in het Jong Pakket en Gezin Pakket vervalt hiermee.
Wijziging in naamgeving Alles-in-1-pakket
Het VGZ Jong Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket heten voortaan VGZ Jong Uitgebreid,
VGZ Gezin Uitgebreid en VGZ Vitaal Uitgebreid. Het nieuwe VGZ Jong Uitgebreid heeft geen
leeftijdsgrens meer. Dit betekent dat u uw pakket VGZ Jong Uitgebreid ook na uw 27e verjaardag kunt
behouden.
Daarnaast hebben we onze Alles-in-1 Pakketten uitgebreid met een basisvariant.

