Fysiotherapie
Voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering geldt vanaf 2016 een vergoeding van een maximaal aantal behandelingen in plaats van een maximaal
vergoedingsbedrag. Het aantal behandelingen komt overeen met het aantal behandelingen dat u vergoed kreeg met het vergoedingsbedrag. Hieronder
ziet u per aanvullende verzekering hoeveel behandelingen vergoed worden bij gecontracteerde fysiotherapeuten.
• Basis: 9 behandelingen
• Top: 36 behandelingen
• Gezinnen: 12 behandelingen
• Plus: 18 behandelingen
• Jongeren: 9 behandelingen
• 50+: 15 behandelingen
Als u naar een fysiotherapeut zonder contract gaat, krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed, maar u betaalt dan wel een eigen bijdrage van 25%.

Fysiotherapie bij etalagebenen
De eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) worden vergoed vanuit alle aanvullende verzekeringen
(behalve Start en tandartsverzekeringen). De fysiotherapeut moet aangesloten zijn bij ClaudicatioNet. Vanaf de 21e behandeling wordt deze zorg vanuit
de basisverzekering vergoed.

Vergoeding eigen bijdrage hoortoestellen
De vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen wordt aangepast in sommige aanvullende verzekeringen.
• Basis: geen vergoeding
• Plus: € 100,- per hoortoestel
• Top: € 200,- per hoortoestel

Vervangende mantelzorg
In alle aanvullende verzekeringen (behalve Start en tandartsverzekeringen) komt een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Als u mantelzorg geeft of
krijgt, kunt u veertien dagen vervangende mantelzorg vergoed krijgen. Dit wordt geregeld door Stichting Handen in Huis.

Mantelzorgcursus
In alle aanvullende verzekeringen (behalve Start en tandartsverzekeringen) komt een vergoeding voor een cursus voor mantelzorgers via een erkende
organisatie. De vergoeding is maximaal € 150,- en geldt éénmalig voor de hele verzekeringsduur. Deze vergoeding is voor verzekerden die mantelzorg geven.

Beweegprogramma's
De aanvullende verzekering Jongeren vergoedt voortaan beweegprogramma's. De vergoeding is maximaal € 350,- per 3 jaar.

Tandheelkundige hulp in het buitenland
In de aanvullende verzekering 50+ wordt de vergoeding voor tandheelkundige hulp in het buitenland aangepast naar € 275,-.

Kuuroord
Een behandeling in een kuuroord wordt niet meer vergoed.

Medische screening bij adoptie
Medische screening bij adoptie wordt niet meer vergoed.

580.925.1538

Per 1 januari 2016 verandert een aantal voorwaarden en
vergoedingen van uw zorgverzekering. In deze folder zetten wij de
belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Een actueel overzicht
van alle wijzigingen vindt u op www.cz.nl/wijzigingen. Wilt u de
volledige vergoedingen en de voorwaarden van uw verzekering
voor 2016 bekijken? Kijk op www.cz.nl/voorwaarden of vraag ze
aan bij CZ Klantenservice via telefoonnummer 0900 0949 (7,5 cent
per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen
zorgverzekering
2016
Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de verzekeringsvoorwaarden aanvragen bij CZ Klantenservice of bekijken op www.cz.nl/voorwaarden.

Wijzigingen in de basisverzekering
De verplichte basisverzekering vergoedt de meest noodzakelijke zorg. De overheid bepaalt welke vergoedingen in de
basisverzekering zitten. Wat verandert er in 2016?
Ambulancevervoer bij jeugd-ggz
Ambulancevervoer van en naar een instelling voor jeugd-ggz wordt vergoed door de basisverzekering. De zorg in de instelling moet wel (gedeeltelijk) worden
vergoed door de gemeente.

Zittend ziekenvervoer
Het zittend vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf wordt vergoed vanaf 1 januari 2016. Het vervoer moet wel medisch noodzakelijk zijn en u
betaalt een eigen bijdrage van € 98,-.

Dieetadvisering
De vergoeding ‘dieetadvisering’ heet voortaan ‘diëtetiek’. Er verandert verder niets aan de vergoeding.

Huisartsenzorg
Koemelkallergietesten en zorg voor TBC en andere infectieziekten bij de huisarts worden vergoed. Voor de consulten betaalt u geen eigen risico. Voor de
vaccinatie, entstoffen, laboratoriumkosten en diagnostische onderzoeken betaalt u wel eigen risico (vanaf 18 jaar).

Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen
De eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar, komt te vervallen.

Selectieve inkoop hulpmiddelen
Vanaf 2016 heeft CZ minder gecontracteerde leveranciers voor hulpmiddelen zoals stoma- en incontinentiemateriaal. Daarom krijgt u mogelijk te maken
met een nieuwe leverancier. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.cz.nl/hulpmiddelen2016.

Eigen risico
De overheid heeft het verplicht eigen risico in 2016 voor iedereen vanaf 18 jaar vastgesteld op € 385,-. In 2015 was dit € 375,-. U betaalt eigen risico voordat
u een vergoeding uit de basisverzekering ontvangt. Er zijn een paar uitzonderingen. In 2016 betaalt u géén eigen risico voor een bezoek aan de huisarts,
verloskundige zorg, kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen, ketenzorg, verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging), nacontroles van nier- of
leverdonoren en reiskosten van orgaandonoren. U betaalt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt door uw aanvullende verzekering.

Vastgestelde tarieven
Ieder jaar past de overheid de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van de basisverzekering aan. Bij vaststelling van deze bedragen houdt ze rekening
met de eventuele stijging of daling van de kosten van zorg en hulpmiddelen. Een voorbeeld is de eigen bijdrage (het bedrag dat u altijd zelf betaalt) voor
ziekenvervoer. Deze was in 2015 € 97,- en wordt in 2016 € 98,-. Alle geïndexeerde tarieven voor 2016 kunt u terugvinden op www.cz.nl/tarieven.

Bij welke zorgverleners kunt u terecht in 2016?
U kunt altijd bij alle zorgverleners terecht, maar de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners hangt af van de door u gekozen basisverzekering.
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan en dat u zorg van goede kwaliteit krijgt? Ga dan naar een gecontracteerde
zorgverlener. Ook voor komend jaar heeft CZ afspraken voor u gemaakt met veel zorgverleners. Dit zijn afspraken over kwaliteit en prijs. Alle zorgverleners
waarmee we in 2016 een contract hebben, vindt u op www.cz.nl/zorgvinden. Als u meer wilt weten over de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners,
kijk dan op www.cz.nl/vergoeding-van-onze-polissen.

Variabel incasseren
U hebt voortaan de keuze uit 4 incassomomenten als u uw premie per maand aan ons betaalt. Voorheen was de incasso op één vast moment in de maand.

Wijzigingen in aanvullende verzekeringen
Wilt u extra vergoedingen, bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapie of een bril? Dan kunt u een aanvullende verzekering
afsluiten. Op uw polis ziet u welke aanvullende verzekeringen u eventueel al hebt afgesloten. Wilt u persoonlijk advies
over een aanvullende verzekering? Kijk op www.cz.nl/zorgverzekering of bel CZ Klantenservice via telefoonnummer
0900 0949 (7,5 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Hieronder vindt u de wijzigingen per 1 januari 2016
die gelden voor alle aanvullende verzekeringen tenzij anders vermeld.
Nieuwe aanvullende verzekering Start
In de nieuwe, aanvullende verzekering Start zitten vergoedingen voor gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen, maar die niemand verwacht.
De aanvullende verzekering Start vergoedt spoedeisende zorg in het buitenland, mondzorg bij ongevallen, beweegprogramma’s, inloophuizen voor (ex-)kanker
patiënten, logeerhuizen en oncologische nazorg (voorheen Herstel en Balans®). Kijk voor de vergoedingen en voorwaarden op www.cz.nl/zorgverzekering.

Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten
De vergoeding voor inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten wordt in alle aanvullende verzekeringen (behalve tandartsverzekeringen) verhoogd naar 100%.

Herstel en Balans®
Het kankerrevalidatieprogramma Herstel en Balans® stopt. Een deel van dit programma wordt voortaan door de basisverzekering vergoed. Het andere deel
wordt per 2016 vergoed uit alle aanvullende verzekeringen (behalve tandartsverzekeringen). Deze vergoeding heet oncologische nazorg. De hoogte van de
vergoeding is gelijk aan die voor Herstel en Balans® in 2015, namelijk € 900,-.

Logeerkosten
De vergoeding voor logeerhuizen wordt in alle aanvullende verzekeringen (behalve tandartsverzekeringen) verhoogd naar € 500,-.

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen >
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Fysiotherapie
Voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering geldt vanaf 2016 een vergoeding van een maximaal aantal behandelingen in plaats van een maximaal
vergoedingsbedrag. Het aantal behandelingen komt overeen met het aantal behandelingen dat u vergoed kreeg met het vergoedingsbedrag. Hieronder
ziet u per aanvullende verzekering hoeveel behandelingen vergoed worden bij gecontracteerde fysiotherapeuten.
• Basis: 9 behandelingen
• Top: 36 behandelingen
• Gezinnen: 12 behandelingen
• Plus: 18 behandelingen
• Jongeren: 9 behandelingen
• 50+: 15 behandelingen
Als u naar een fysiotherapeut zonder contract gaat, krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed, maar u betaalt dan wel een eigen bijdrage van 25%.

Fysiotherapie bij etalagebenen
De eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) worden vergoed vanuit alle aanvullende verzekeringen
(behalve Start en tandartsverzekeringen). De fysiotherapeut moet aangesloten zijn bij ClaudicatioNet. Vanaf de 21e behandeling wordt deze zorg vanuit
de basisverzekering vergoed.

Vergoeding eigen bijdrage hoortoestellen
De vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen wordt aangepast in sommige aanvullende verzekeringen.
• Basis: geen vergoeding
• Plus: € 100,- per hoortoestel
• Top: € 200,- per hoortoestel

Vervangende mantelzorg
In alle aanvullende verzekeringen (behalve Start en tandartsverzekeringen) komt een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Als u mantelzorg geeft of
krijgt, kunt u veertien dagen vervangende mantelzorg vergoed krijgen. Dit wordt geregeld door Stichting Handen in Huis.

Mantelzorgcursus
In alle aanvullende verzekeringen (behalve Start en tandartsverzekeringen) komt een vergoeding voor een cursus voor mantelzorgers via een erkende
organisatie. De vergoeding is maximaal € 150,- en geldt éénmalig voor de hele verzekeringsduur. Deze vergoeding is voor verzekerden die mantelzorg geven.

Beweegprogramma's
De aanvullende verzekering Jongeren vergoedt voortaan beweegprogramma's. De vergoeding is maximaal € 350,- per 3 jaar.

Tandheelkundige hulp in het buitenland
In de aanvullende verzekering 50+ wordt de vergoeding voor tandheelkundige hulp in het buitenland aangepast naar € 275,-.
Een behandeling in een kuuroord wordt niet meer vergoed.

Medische screening bij adoptie
Medische screening bij adoptie wordt niet meer vergoed.
Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de verzekeringsvoorwaarden aanvragen bij CZ Klantenservice of bekijken op www.cz.nl/voorwaarden.
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