Extra vergoedingen 2018
Thuiszorg

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent
Hebben u en uw gezinsleden Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren afgesloten? Dan hebben u
en uw gezinsleden recht op extra vergoedingen, zoals wij dat hebben afgesproken met uw
thuiszorginstelling. De voorwaarden en vergoedingen van Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren
vormen samen met deze extra vergoedingen het pakket Extra Aanvullend Thuiszorg.

Zwanger(worden)/baby/kind
33 Kraamzorg
33.3 Eigen bijdrage kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische
indicatie
Aanvullend Thuiszorg
De wettelijke eigen bijdrage voor verzekerden met Aanvullend 1, 2 en
3 sterren.
33.4 Uitgestelde kraamzorg
Aanvullend Thuiszorg
Voor verzekerden met Aanvullend 2 of 3 sterren:
De eigen bijdrage tot 15 uur per zwangerschap.
33.5 Thuiszorg (naast kraamzorg)
Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden, naast de kosten van
kraamzorg, de kosten van thuiszorg (huishoudelijke hulp) op uw
woonadres.
Voorwaarde voor vergoeding
De thuiszorg moet worden geleverd door een thuiszorginstelling.
Aanvullend Thuiszorg
Voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren:
Maximaal 8 uur thuiszorg per zwangerschap.

Overig
41 Leefstijlinterventies
41.3 (Preventieve) cursussen
Aanvullend Thuiszorg
Maximaal € 40,- (extra) per cursus per persoon per kalenderjaar voor
verzekerden met Aanvullend 1,2,3 of 4 sterren.

48 ADL-hulpmiddelen

Wij vergoeden de kosten van hulpmiddelen die verzekerden met een blijvende
lichamelijke beperking nodig hebben bij het uitvoeren van algemene
dagelijkse activiteiten (zogenoemde ADL-hulpmiddelen), voor zover deze niet
onder het Reglement Hulpmiddelen of de Wlz of Wmo vallen.
Voorwaarden voor vergoeding
1 Vegro of Medipoint|Harting-Bank moet het hulpmiddel leveren.
2 Vegro of Medipoint|Harting-Bank moet het hulpmiddel hebben erkend
als ADL-hulpmiddel.

49 V
 eiligheidsgesprek langer thuis wonen bij
gezondheidsrisico’s

Wij vergoeden de kosten van een veiligheidsgesprek voor langer thuis
wonen bij gezondheidsrisico’s. Dit gesprek kan worden aangevraagd door
zowel de verzekerde, mantelzorger als instelling voor professionele
opvolging.
Alleen gecontracteerde zorg vergoed
Let op! Het veiligheidsgesprek vindt plaats met een thuiszorginstelling
die wij hiervoor gecontracteerd hebben. Kiest u voor een thuiszorginstelling die wij niet gecontracteerd hebben? Dan ontvangt u geen
vergoeding.
Wilt u weten met welke thuiszorginstellingen wij een contract hebben?
Gebruik dan de Zorgzoeker op www.zk.nl/zorgzoeker of neem contact
met ons op.
Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van het veiligheidsgesprek als u woonachtig
bent in een zorginstelling of aanleuncomplex met toezichtfunctie vanuit
die zorginstelling.
Aanvullend Thuiszorg
Wij vergoeden 1 keer per persoon per kalenderjaar de kosten van een
veiligheidsgesprek voor verzekerden met Aanvullend 1,2,3 of 4 sterren.

50 Professionele opvolging persoonlijke alarmering

Wij vergoeden professionele opvolging, als er in uw privéomgeving
niemand beschikbaar is om opvolging te bieden.
Voorwaarde voor vergoeding
1 U moet recht hebben op vergoeding van persoonlijke
alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (zie artikel 4 van
het hoofdstuk ‘Verzekerde zorg basisverzekeringen’).
2	De professionele opvolging wordt geleverd door een door ons
gecontracteerde zorgverlener.
Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van professionele opvolging als u
woonachtig bent in een zorginstelling of aanleuncomplex met opvolging
vanuit die zorginstelling.
Aanvullend Thuiszorg
100% voor verzekerden met Aanvullend 1,2,3 of 4 sterren.

90992-1801

Aanvullend Thuiszorg
Maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met
Aanvullend 1,2,3 of 4 sterren.

Aan dit overzicht met extra vergoedingen kunt u geen zelfstandige rechten ontlenen. De extra vergoedingen uit dit overzicht zijn
een aanvulling op de vergoedingen uit de door u afgesloten Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren. De voorwaarden en uitsluitingen uit
de corresponderende artikelen van Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren zijn onverkort van toepassing op de extra vergoedingen.

