2018 Avero av Start en ONVZ av Benfit en Extrafit (alleen verschillen)
1/3 Avero Amphora Keuze Zorg
+ Aanvullend Start

2/3 ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
+ Vrije Keuze Benfit

3/3 ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
+ Vrije Keuze Extrafit

2018

2018

2018

Algemeen
Afhandeling nota's
Zorggarantie
Zorgservice bureau / zorgmakelaar

digitaal tenzij zorgverlener hiertoe niet is uitgerust
binnen 5 werkdagen een diagnose en binnen 10 werkdagen
geholpen
ja, zorg- en wachtlijstbemiddeling

verzekerde zelf tenzij gecontracteerde zorgverlener
ja middels zorgconsulent

verzekerde zelf tenzij gecontracteerde zorgverlener
ja middels zorgconsulent

ja, wachtlijstbemiddeling en andere zorggerelateerde diensten

ja, wachtlijstbemiddeling en andere zorggerelateerde diensten

Ziekenhuis

Behandeling in buitenland (wachtlijstbemiddeling)

max tarief Nederland indien in EU of EER-lidstaat na
toestemming

max tarief Nederland

max tarief Nederland

Tandarts algemeen

Extra tandheelkundige hulp aan eigen gebit na ongeval

Extra tandheelkundige hulp aan prothese na ongeval

volledig tandvervangende hulp met niet plastische materialen
en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van 1 of
meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn
aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg
is van een ongeval indien jonger dan 23 jaar (noodzaak moet voor
het 18e jaar zijn vastgesteld) en na toestemming. Aangevuld met
max € 10,000,00 vanaf 18 jaar en na toestemming *
max € 10.000,00 vanaf 18 jaar en na toestemming *
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

volledig tandvervangende hulp met niet plastische materialen
en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van 1 of
meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn
aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg
is van een ongeval indien jonger dan 23 jaar (noodzaak moet voor
het 18e jaar zijn vastgesteld) en na toestemming
niet vergoed

volledig tandvervangende hulp met niet plastische materialen
en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van 1 of
meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn
aangelegd, of als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg
is van een ongeval indien jonger dan 23 jaar (noodzaak moet voor
het 18e jaar zijn vastgesteld) en na toestemming
niet vergoed

Tandarts jongeren
Orthodontie (cosmetische gebitsregulatie)

niet vergoed

Behandeling door tandarts

volledig

max € 750,00 in de eerste 12 maanden, daarna max € 750,00
in de tweede 12 maanden gedurende gehele verzekeringsduur
volledig exclusief kroon- en brugwerk

niet vergoed
volledig exclusief kroon- en brugwerk

Tandarts volwassen
a. Volledig kunstgebit
P21: Volledig kunstgebit bovenkaak ** (€ 165,77)

75% voor volledige prothese, bij vervanging binnen 5 jaar
alleen na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- of
onderkaak meer dan € 650,00 (tandarts) of € 500,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- of
onderkaak meer dan € 650,00 (tandarts) of € 500,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

P25: Volledig kunstgebit onderkaak ** (€ 221,03)

75% voor volledige prothese, bij vervanging binnen 5 jaar
alleen na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- of
onderkaak meer dan € 650,00 (tandarts) of € 500,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- of
onderkaak meer dan € 650,00 (tandarts) of € 500,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

P30: Volledig kunstgebit boven- en onderkaak ** (€ 359,17)

75% voor volledige prothese, bij vervanging binnen 5 jaar
alleen na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- en
onderkaak meer dan € 1300,00 (tandarts) of € 1000,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

75% voor volledige prothese, indien kosten per boven- en
onderkaak meer dan € 1300,00 (tandarts) of € 1000,00
(tandprotheticus) dan na toestemming

Bevalling en kraamzorg
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In zkh niet med noodz / poliklinisch / thuis: kst verloskundige

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum)

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum), eigen bijdrage € 17,00 per persoon per dag,
aangevuld met max € 250,00 *

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum), eigen bijdrage € 17,00 per persoon per dag

In zkh niet med noodz / poliklinisch / thuis: kst verloskamer

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum)

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum), eigen bijdrage € 17,00 per persoon per dag,
aangevuld met max € 250,00 *

volledig (tot max € 122,50 per persoon per dag indien in
kraamcentrum), eigen bijdrage € 17,00 per persoon per dag

max 80 uur kraamzorg over max 10 dagen. Bij thuisbevalling,
bevalling in kraamzorghotel eigen bijdrage € 4,30 per uur,
aangevuld met max € 250,00 *

max 80 uur kraamzorg over max 10 dagen. Bij thuisbevalling,
bevalling in kraamzorghotel eigen bijdrage € 4,30 per uur.

Kraamzorg / geboorte-uitkering

max 80 uur kraamzorg over 10 dagen

Uitgestelde kraamzorg

max 15 uur, eigen bijdrage € 4,30 per uur

Lactatiehulp

max € 80,00

max € 250,00 *

niet vergoed

volledig, max 2 consulten
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

niet vergoed

Therapieën
Fysiotherapie ivm chronische aandoening, gecontracteerde therapeut
Gecontracteerde fysiotherapie vanaf 18 jaar (chronisch)

volledig, max 12 beh, vanaf 21e beh volledig na verwijzing

volledig, max 12 beh, vanaf 21e beh volledig na verwijzing

volledig, max 9 beh, vanaf 21e beh volledig na verwijzing

Fysiotherapie, niet chronisch, gecontracteerde therapeut
volledig, max 9 beh, daarna max 21 beh

volledig, max 9 beh na verwijzing, daarna max 9 beh na
verwijzing en toestemming, aangevuld met 9 beh

Gecontracteerde fysiotherapie tot 18 jaar (niet chronisch)

volledig

Gecontracteerde fysiotherapie vanaf 18 jaar (niet chronisch)

volledig, max 12 beh

volledig, max 12 beh

volledig, max 9 beh

Stottertherapie Del Ferro instituut

max € 225,00 gedurende gehele verzekeringsduur *

max € 350,00 gedurende gehele verzekeringsduur

max € 350,00 gedurende gehele verzekeringsduur

Stottertherapie pensionkosten Del Ferro instituut

max € 225,00 gedurende gehele verzekeringsduur *

niet vergoed

niet vergoed

Pedicure (niet bij matig of verhoogd risico op ulcera)

niet vergoed

max € 100,00 indien diabetes of reuma (vanaf zorgprofiel 1)

niet vergoed

Podotherapie/podoloog (niet bij matig of verhoogd risico op ulcera)

niet vergoed

max € 250,00 (vanaf zorgprofiel 1)

max € 150,00 (vanaf zorgprofiel 1)

Psoriasis dagbehandeling

niet vergoed

max € 500,00 na toestemming

max € 500,00 na toestemming

Overige therapieën

Ambulante geestelijke gezondheidszorg
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.
Alternatieve geneeswijzen
Arts homeopathie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Natuurarts

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Arts acupuncturist

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Arts antroposofie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Arts enzymtherapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Arts Moermantherapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

Arts orthomanuele geneeswijze

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *
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Chiropractor (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 500,00 na verwijzing *

niet vergoed

Acupuncturist (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 27,00 per beh, max 20 beh *

niet vergoed

Natuurgeneeskundig therapeut (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Klassiek homeopaat (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Osteopathie (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

max € 500,00 na verwijzing *

niet vergoed

Haptotherapeut (niet-arts)

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Homeopathische preparaten

max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Door alternatieve arts voorgeschreven geneesmiddelen

max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Door antroposofische arts voorgeschreven geneesmiddelen

max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Heileurithmie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Muziektherapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Kunstzinnige therapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Spraaktherapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Dieettherapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

Uitwendige therapie

max € 40,00 per dag, max € 450,00 *

niet vergoed

niet vergoed

volledig, max 200 kilometer enkele reis tenzij toestemming

Antroposofische therapieën

Ziekenvervoer
Vervoer naar zorgverlener of instelling waarvan de kosten ten laste komen
van verzekering.
Ambulancevervoer

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer met particuliere auto

volledig na toestemming

volledig, max 200 kilometer enkele reis tenzij toestemming

volledig, max 200 kilometer enkele reis tenzij toestemming.
Aanspraak uitsluitend ingeval van: nierdialyse,
chemokuur/radiotherapie/immuuntherapie, rolstoelafhankelijk,
blindheid, behandeling van een langdurige ziekte of aandoening.

volledig na toestemming

volledig, max 200 kilometer enkele reis tenzij toestemming.
Aanspraak uitsluitend ingeval van: nierdialyse,
chemokuur/radiotherapie/immuuntherapie, rolstoelafhankelijk,
blindheid, behandeling van een langdurige ziekte of aandoening.

€ 0,30 per kilometer, max 200 kilometer enkele reis tenzij
toestemming. Aanspraak uitsluitend ingeval van: nierdialyse,
chemokuur/radiotherapie/immuuntherapie, rolstoelgekluisterd,
blindheid, behandeling van een langdurige ziekte of aandoening.
Eigen bijdrage € 101,00 *
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

€ 0,30 per kilometer

€ 0,30 per kilometer, max 200 kilometer enkele reis tenzij
toestemming. Aanspraak uitsluitend ingeval van: nierdialyse,
chemokuur/radiotherapie/immuuntherapie, rolstoelgekluisterd,
blindheid, behandeling van een langdurige ziekte of aandoening.

Tijdelijk verblijf buitenland
Hulpverlening door alarmcentrale

Eurocross

ONVZ Zorg Assistance

ONVZ Zorg Assistance

Telefoonnummer

071-3641850

31 (0) 88 668 97 67

31 (0) 88 668 97 67

Spoedeisende opname in ziekenhuis

volledig

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan
max tarief Nederland

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan
max tarief Nederland

Spoedeisende klinische en niet-klinische hulp

volledig

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan
max tarief Nederland

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan
max tarief Nederland

Spoedeisende hulp huisarts

volledig

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan

max WMG-tarief, indien geen WMG-tarief vastgesteld dan
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max tarief Nederland

max tarief Nederland

Spoedeisende hulp tandarts

volledig tot 18 jaar

niet vergoed

niet vergoed

Repatriëring stoffelijk overschot

volledig

niet vergoed

niet vergoed

Repatriëring zieke

volledig

niet vergoed

niet vergoed

Cosmetische behandeling
Camouflagetherapie

niet vergoed

max € 500,00 indien door huidtherapeut of
schoonheidsspecialist na verwijzing, tevens voor
camouflagemiddelen

max € 250,00 indien door huidtherapeut of
schoonheidsspecialist na verwijzing, tevens voor
camouflagemiddelen

Acné-behandeling

niet vergoed

max € 500,00 voor verzekerde tot 21 jaar indien door
huidtherapeut of schoonheidsspecialist, na verwijzing

max € 250,00 voor verzekerde tot 21 jaar indien door
huidtherapeut of schoonheidsspecialist, na verwijzing

Elektrische epilatie (overbeharing gelaat vrouwen)

niet vergoed

max € 500,00 gedurende gehele verzekeringsduur indien
door huidtherapeut of schoonheidsspecialist na verwijzing (of
laserbehandeling)

max € 250,00 gedurende gehele verzekeringsduur indien
door huidtherapeut of schoonheidsspecialist na verwijzing (of
laserbehandeling)

Vormverbeterende operatie uit persoonlijke behoefte

volledig voor correctie flaporen indien jonger dan 18 jaar
indien gecontracteerde zorg

niet vergoed

niet vergoed

Fertiliteitsbehandeling
Sterilisatie

niet vergoed

volledig

niet vergoed

niet vergoed

max € 250,00. max 1 keer per jaar

max € 6,00 per dag, max 42 dagen

Speciale instellingen
Therapeutisch kamp astmatisch kind
Verblijfskosten ouder bij opname kind

max € 35,00 per dag

max € 12,50 per dag, max € 260,00 * indien jonger dan 18
jaar, max € 25,00 per dag indien ouder dan 18 jaar

max € 12,50 per dag, max € 260,00 * indien jonger dan 18
jaar, max € 25,00 per dag indien ouder dan 18 jaar

Ronald McDonaldhuis

max € 35,00 per dag

max € 12,50 per dag, max € 260,00 * indien jonger dan 18
jaar, max € 25,00 per dag indien ouder dan 18 jaar

max € 12,50 per dag, max € 260,00 * indien jonger dan 18
jaar, max € 25,00 per dag indien ouder dan 18 jaar

Consult SMA (blessureconsult niet vallend onder de basisverzekering)

max € 200,00

max € 500,00 *
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

max € 100,00
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

Geneesmiddelen / Vaccinaties
GVS geneesmiddelen

conform GVS en max € 750,00 voor eigen bijdrage (geen
vergoeding van de eigen bijdrage van ADHD middelen) *

Overige geneesmiddelen

conform regeling Farmaceutische Zorg, overige
geneesmiddelen max € 750,00

Vaccinatie ivm verblijf in buitenland

volledig indien door gecontracteerde instelling, max € 75,00
indien door niet gecontracteerde instelling

conform GVS en max € 200,00 voor eigen bijdrage *
conform regeling Farmaceutische Zorg, overige
geneesmiddelen max € 200,00 *
max € 75,00

conform GVS en max € 100,00 voor eigen bijdrage *
conform regeling Farmaceutische Zorg, overige
geneesmiddelen max € 100,00 *
max € 75,00

Anti griepinjectie

max € 750,00 *

volledig, max 1 keer per jaar

niet vergoed

Anticonceptie

volledig

volledig

volledig indien jonger dan 21 jaar

niet vergoed

max € 100,00, totaal max € 250,00 *

niet vergoed

Hulpmiddelen
Vergoeding boven max pruiken (€ 431,00)
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Vergoeding boven max verbandschoenen (€ 152,00)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

Eigen bijdrage hoortoestel vanaf 18 jaar (25%)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel tot 16 jaar (€ 69,00)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

Eigen bijdrage orthopedisch schoeisel vanaf 16 jr (€ 138,00)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

Eigen bijdrage allergeenvrije schoenen tot 16 jaar (€ 69,00)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

Eigen bijdrage allergeenvrije schoenen vanaf 16 jr (€ 138,00)

niet vergoed

max € 250,00 *

niet vergoed

volledig, max 3 maanden indien huur, max € 85,00 indien
koop gedurende gehele verzekeringsduur, op voorschrift

volledig, max 3 maanden indien huur, max € 85,00 indien
koop gedurende gehele verzekeringsduur, op voorschrift

Enuresis- (plas-)wekker

max € 100,00 gedurende gehele verzekeringsduur

Brillenglazen

max € 100,00 per 3 jaar *

niet vergoed

niet vergoed

Contactlenzen

max € 100,00 per 3 jaar *

niet vergoed

niet vergoed

Montuur

max € 100,00 per 3 jaar *

niet vergoed

niet vergoed

Steunzolen

niet vergoed

max € 150,00 op voorschrift

max € 100,00 op voorschrift

Eenvoudige loophulpmiddelen

niet vergoed
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

max € 50,00 voor elleboogkrukken
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

max € 50,00 voor elleboogkrukken

Aanvullende voorzieningen
Vervangende mantelzorg

niet vergoed

volledig, max 8 dagen indien chronisch zieke of
gehandicapte. Moet worden geleverd door Stichting
Mantelzorgvervanging Nederland.

Kinderopvang bij opname ouder

max 50 uur per week vanaf 3e opnamedag indien
gecontracteerde zorg en na toestemming

Cursussen

cursus stoppen met roken, max 1 keer per jaar na verwijzing,
inclusief medicijnen, aangevuld met maximale vergoeding voor
bepaalde cursussen (zie bijzonderheden) en max € 50,00 voor
zwangerschapscursus

Reiskosten bezoek eigen auto

€ 0,30 per kilometer, max € 35,00 per dag, max € 500,00 *
minimaal 50 km enkele reis

€ 0,27 per kilometer, max € 150,00 * vanaf opnamedag 8

Reiskosten bezoek openbaar vervoer

max 2e klasse, max € 35,00 per dag, max € 500,00 *
minimaal 50 km enkele reis

€ 0,27 per kilometer, max € 150,00 * vanaf opnamedag 8

Diëtetiek

max 3 uur indien medisch noodzakelijk na verwijzing,
aangevuld met max € 120,00 voor voedingsadvies

Overgangsconsulent
Beweegprogramma

niet vergoed

niet vergoed

niet vergoed

niet vergoed

cursus stoppen met roken, max 1 keer per jaar na verwijzing,
inclusief medicijnen en max € 150,00 voor gezondheidscursussen

cursus stoppen met roken, max 1 keer per jaar na verwijzing,
inclusief medicijnen en max € 75,00 voor gezondheidscursussen

niet vergoed
niet vergoed

max 3 uur indien medisch noodzakelijk na verwijzing,
aangevuld met max € 120,00

max 3 uur indien medisch noodzakelijk na verwijzing

max € 120,00 indien aangesloten bij Care for Woman of
Vereniging OvergangsConsulenten

niet vergoed

niet vergoed
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

max € 250,00
(*) maximumvergoeding of eigen bijdrage geldt voor deze
onderdelen samen.

- Hulp bij mantelzorg: max € 750,00

- Niet geregistreerde geneesmiddelen bij onvoorzien behandeling
tijdens verblijf in buitenland: max € 75,00

niet vergoed

Bijzonderheden
Extra vergoedingen:

Cursussen:

- Mammaprint of Oncytype DX: volledig op voorschrift
- Niet geregistreerde geneesmiddelen bij onvoorzien behandeling
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- Afvallen en afblijven: max € 250,00
- Slaapcursus: max € 150,00
- Verminderen alcoholgebruik: max € 300,00
- Mindfulness: max € 250,00
- Counseling: max € 300,00
- Niet geregistreerde geneesmiddelen bij onvoorzien behandeling
tijdens verblijf in buitenland: max € 50,00

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende
praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs,
(medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin,
alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor
behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele
behandeling (voor zorg zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten die plegen te bieden).

- Hardloopcoaching bij blessures: max 1 coachingtraject

- Oedeem- en littekentherapie: volledig indien door huidtherapeut

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende
praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs,
(medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin,
alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor
behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele
behandeling (voor zorg zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten die plegen te bieden).

- Sport- of koelbrace: max 1 brace tot max € 50,00

- Adoptie-uitkering: max € 250,00

- Oedeem- en littekentherapie: volledig indien door huidtherapeut

- Sportmedische begeleiding: max € 150,00

- Gezondheidscheck-up: volledig, max 1 keer per jaar

- Gezondheidscheck-up: volledig, max 1 keer per jaar

- Health Check: volledig max 1 keer per jaar indien
gecontracteerde zorg

- Steunpessaria: volledig

- Steunpessaria: volledig

- ZorgConsulent:
- gezondheidsinformatie
- wachtlijstbemiddeling
- verhaalsbijstand tot max € 12.500,00

- Verblijf gezinslid in logeerhuis: max € 25,00 per dag bij opname
verzekerde

- Arts online: volledig
- Second opinion Royal Doctors: volledig
- Fysiotherapeutische nazorg: volledig indien gecontracteerde zorg
- Overnachtings- en vervoerskosten bij expertisebehandeling in het
buitenland: max € 75,00 per dag, volledig voor vliegkosten
(economy class) en openbaar vervoer, max € 0,30 per kilometer
voor eigen vervoer, max € 5.000,00

- Verblijf gezinslid in logeerhuis: max € 25,00 per dag bij opname
verzekerde
- Orthoptische hulp: max € 500,00

Preventieve zorg:
- Vervoerskosten na zorgbemiddeling naar Belgie of Duitsland:
ONVZ vergoedt de kosten van zorg als omschreven in deze
volledig voor taxi en openbaar vervoer op basis van 2e klasse, max verzekering, ook als sprake is van de volgende vormen van
€ 0,30 per kilometer indien eigen vervoer
preventie:
1. geïndiceerde preventie, gericht op het voorkomen van ziekte bij
- Kunsttepel of mamillaprothese: volledig
mensen die al een verhoogd risico of gezondheidsklachten
hebben;
- Slimmer Zwanger: max 1 abonnement gedurende gehele
2. zorggerelateerde preventie, gericht op het voorkómen van
verzekeringsduur
complicaties of verergeren van een ziekte.
- Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden bij
zorgbemiddeling België en Duitsland max € 35,00 per dag voor alle
gezinsleden samen, € 0,30 per kilometer, max 700 kilometer per
opname

- Begeleiding bij stoppen met roken
- Preventie van depressie
- Preventieve zorg bij overgewicht
- Preventie van problematisch alcoholgebruik
- Preventie van paniekstoornis.

tijdens verblijf in buitenland: max € 50,00

- ZorgConsulent:
- gezondheidsinformatie
- wachtlijstbemiddeling
- verhaalsbijstand tot max € 12.500,00
Preventieve zorg:
ONVZ vergoedt de kosten van zorg als omschreven in deze
verzekering, ook als sprake is van de volgende vormen van
preventie:
1. geïndiceerde preventie, gericht op het voorkomen van ziekte bij
mensen die al een verhoogd risico of gezondheidsklachten
hebben;
2. zorggerelateerde preventie, gericht op het voorkómen van
complicaties of verergeren van een ziekte.
- Begeleiding bij stoppen met roken
- Preventie van depressie
- Preventieve zorg bij overgewicht
- Preventie van problematisch alcoholgebruik
- Preventie van paniekstoornis.

- Medische screening bij adoptie: max € 300,00 per kind of max 10
uur kraamzorg bij adoptie
- Orthopedische geneeskunde: max € 40,00 per dag, max € 450,00
*
- Borstplakstrips: volledig
- Geboorte Tens: volledig in bruikleen na verwijzing
- Best Doctors: volledig voor InterConsultation en AskTheExpert
- Borstkolf: max € 75,00
- Niet geregistreerde geneesmiddelen bij onvoorzien behandeling
tijdens verblijf in buitenland: max € 50,00
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2018 Avero av Start en ONVZ av Benfit en Extrafit (alleen verschillen)
- Zelfhulpprogramma IncoCure: max € 15,00
- ADL hulpverlening na ziekenhuisopname indien 18 jaar of ouder:
max € 1000,00
- Zorg door trombosedienst: volledig op voorschrift specialist
- Letselschadeservice: volledig
Achmea Health pakket:
- Alarmeringsystemen: Korting op huur-en abonnementskosten
Achmea Alarmcentrale bij sociale indicatie.
- Cosmetische chirurgie:20% korting bij de privéklinieken van
Medinova.
- Fitness: 50% korting op het inschrijfgeld en 20% korting op de
contributie bij onze health Centers.
- Fietsersbond: 50% korting op lidmaatschap van de Fietsersbond.
- Happy Weight:25% korting op schriftelijk-en online programma op
het gebied van gezond eten en drinken .
- Health Check: 40% korting op onze preventieve gezondheidstest.
- Health Shop: Korting bij aanschaf van producten in onze health
Shop.
- Hulpmiddelen :korting bij aanschaf in de winkels van Welzorg.
- Kindje op komst: 50% korting op het lidmaatschap van Kindje op
Komst club.
- Nordic Walking:30% korting op een introductieles bij Stichting
Nordic Walking Nederland.
- Ontspanning: 10% korting op cursus ontspannen en persoonlijke
balans bij Leefstijl Trainingscentrum (LTC) te Dalfsen, bij De
Rustige Waterval te Zaandijk en bij Heartlight Energietherapie te
Amsterdam.
- 30% korting op workshops bij Leefstijl Trainingscentrum en bij De
Rustige Waterval.
- Ooglaseren: 10% korting bij Vision Clinics. Ooglaseren is een
oogbehandeling ter vervanging van een bril of lenzen.
- Lenzen: 10% korting op lenzen bij Pearle Opticiens en bij Eye
Wish.
- Preventiecursussen: Minimaal 25% korting op schriftelijke
cursussen zoals Lekker gezond en Praktische psychologie.
- Hardlopen: 10% korting en gratis t-shirt bij aanschaf
loopschoenen bij winkels van Runnersworld.
- Sauna: 10% korting bij Fontana Nieuweschans, Zwaluwhoeve
Harderwijk en Thermenholiday Schiedam.
- Slaapcursus: 20% korting bij Somnio, online coaching.
- Stoppen met roken: 10% korting bij Allen Carr, Rook-Stop-Plan,
ProStop Lasertherapie, Smokefree Lasertherapie, Softlaserpraktijk
Lemelerveld.
- Vakantie: Tot 35% korting bij vakantieparken van Landal
GreenParks. Health reizen via OAD.
- Vakantiedokter: Gratis advies bij niet spoedeisende medische
vragen voor en/of tijdens vakantie.
- Vitaliteit: 5% korting op vitaliteitsprogramma Vital4Life inclusief
persoonlijke coaching.
- 24 uurs internetdokter: volledig
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