Extra vergoedingen 2019
Randstad

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

Alternatief
1 Alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen
Aanvullend Randstad
Maximaal € 40,- per dag tot € 120,- per persoon per kalenderjaar voor consulten en/of behandelingen van alternatieve genezers en therapeuten én
antroposofische en/of homeopathische geneesmiddelen samen.
Heeft u een Aanvullend 2, 3 of 4 sterren? Dan ontvangt u deze vergoeding pas als de maximale vergoeding uit Aanvullend 2, 3 of 4 sterren is bereikt.

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
10 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
Aanvullend Randstad
Voor verzekerden met:
• Basis Plus Module of Aanvullend 1 ster: Maximaal 2 behandelingen per persoon per kalenderjaar.
• Aanvullend 2, 3 of 4 sterren: Maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar.

Zwanger (worden)/baby/kind
32 Kraamzorg
32.3 Eigen bijdrage kraamzorg in een ziekenhuis, zonder medische indicatie
Aanvullend Randstad
100% voor verzekerden met Aanvullend 3 sterren.
32.4 Uitgestelde kraamzorg
Aanvullend Randstad
De eigen bijdrage tot 15 uur per zwangerschap voor verzekerden met Aanvullend 2 of 3 sterren. Alleen bij een door ons gecontracteerd
kraamcentrum.
32.5 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 Randstad
Maximaal 8 uur thuiszorg per zwangerschap per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren.

Overig
Artikel 40 Leefstijlinterventies
40.1 Leefstijltrainingen

90460-1901

Aanvullend Randstad
Maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met een Aanvullend 3 of 4 sterren. Alleen bij Leefstijl Training & Coaching (LTC).

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 Basis Plus Module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren. De voorwaarden en
uitsluitingen uit de corresponderende artikelen van de Basis Plus Module en Aanvullend 1, 2, 3 en 4 sterren zijn onverkort van toepassing
op de extra vergoedingen.

