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Vergoedingenoverzicht 2018
Aanvullende verzekeringen Total Care

Dit vergoedingenoverzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te 
vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft. U kunt hieraan 
geen rechten ontlenen. In de polisvoorwaarden kunnen namelijk nadere voorwaarden voor vergoeding zijn 
opgenomen. Ook kan een beperking van de vergoeding gelden, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van 
een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 
Voor een volledig overzicht raden wij u daarom aan om uw polisvoorwaarden goed door te lezen. Deze zijn altijd leidend. 
Komt u er niet uit? Bel ons dan gerust op 088 – 35 35 763. Wij helpen u graag verder.

Total Care Basis Total Care 
Uitgebreid

Total Care Totaal Total Care Top

Alternatieve zorg

Alternatieve zorg Maximaal € 250,- Maximaal € 400,- Maximaal € 500,- Maximaal € 500,-
• Alternatieve behandelingen Maximaal € 50,- per 

behandeling
Maximaal € 50,- per 
behandeling

100% tot bereiken 
maximum

100% tot bereiken 
maximum

• Alternatieve geneesmiddelen Maximaal € 150,- Maximaal € 400,- Maximaal € 500,- Maximaal € 500,-

Therapieën

Acnebehandeling Maximaal € 115,- Maximaal € 230,- Maximaal € 400,- Maximaal € 400,-
Camouflagetherapie Maximaal € 115,- Maximaal € 230,- Maximaal € 400,- Maximaal € 400,-
Sexuoloog Maximaal € 75,- per 

behandeling tot 
maximaal € 300,-

Maximaal € 75,- per 
behandeling tot 
maximaal € 300,-

Maximaal € 75,- per 
behandeling tot 
maximaal € 300,-

Maximaal € 75,- per 
behandeling tot 
maximaal € 300,-

Fysiotherapie, manuele therapie, 
oedeemtherapie, oefentherapie 
Cesar/Mensendieck

Maximaal € 300,- Maximaal € 700,- Maximaal € 1.000,- Maximaal € 1.250,- 

Iontoforese-apparaat Geen vergoeding Maximaal € 360,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 360,- Maximaal € 360,-

Lichtlamp (chronische 
overgevoeligheid)

Maximaal € 175,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 175,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 175,- Maximaal € 175,-

Ontharen: epilatie of behandeling 
met laser of lichtflitsapparatuur 
(ontharen vrouwelijke 
verzekerden in het gelaat)

Maximaal € 115,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 230,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 400,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 400,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Orthopedagogie (t/m 17 jaar) Geen vergoeding Maximaal € 75,- per 
behandeling tot 
maximaal € 675,-

100% maximaal 
€ 1.000,-

100% maximaal 
€ 1.000,-

Overgangsconsulente Geen vergoeding Maximaal € 150,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 250,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 250,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Podotherapie Maximaal € 300,- Maximaal € 300,- Maximaal € 500,- Maximaal € 500,-
Psoriasisbehandeling te Ede, 
Utrecht, Rotterdam, Rhoon of 
Skin Therapy te Schagen of een 
centrum dat verbonden is aan 
een ziekenhuis in Nederland

Maximaal € 1.350,- Maximaal € 1.350,- Maximaal € 1.800,- Maximaal € 1.800,-

Stottertherapie volgens de Del 
Ferro methode of stottertherapie 
bij Natuurlijk Spreken

Maximaal € 455,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 455,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 600,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 600,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Therapeutische kampen t/m 17 jaar Maximaal € 100,- Maximaal € 100,- Maximaal € 300,- Maximaal € 300,-
Therapeutisch zwemmen Maximaal € 100,- Maximaal € 100,- Maximaal € 130,- Maximaal € 150,-
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Total Care Basis Total Care 
Uitgebreid

Total Care Totaal Total Care Top

Hulpmiddelen

Bekkenbanden Geen vergoeding Maximaal € 25,- Maximaal € 50,- Maximaal € 100,-
Brillenglazen en contactlenzen Maximaal € 75,- per 3 

kalenderjaren
Maximaal € 125,- per 
3 kalenderjaren

Maximaal € 250,- per 
2 kalenderjaren

Maximaal € 400,- per 
kalenderjaar

Gebitsprothesen (volledig) 100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 70,- voor 
onder of boven en 
maximaal € 140,- 
onder en boven

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 140,- 
voor onder of boven 
en maximaal € 280,- 
onder en boven

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage

Inhalator voorzetstuk 
(aerochamber, nebuhaler)

Geen vergoeding Maximaal € 28,50 Maximaal € 28,50 Maximaal € 28,50

Plaswekker (huur) Maximaal € 85,- voor 
de huur gedurende 
looptijd verzekering

Maximaal € 85,- voor 
de huur gedurende 
looptijd verzekering

Maximaal € 85,- voor 
de huur gedurende 
looptijd verzekering

Maximaal € 85,- voor 
de huur gedurende 
looptijd verzekering

Pruiken 100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 140,-

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 280,-

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 560,-

100% van de 
wettelijke eigen 
bijdrage tot 
maximaal € 560,-

Steunpessaria 1 verstrekking 1 verstrekking 1 verstrekking 1 verstrekking
Steunzolen Eén paar tot 

maximaal € 40,- 
Eén paar tot 
maximaal € 75,-

Eén paar tot 
maximaal € 120,-

Eén paar tot 
maximaal € 120,-

Verpleegartikelen bij thuiszorg Geen vergoeding Maximaal € 70,- voor 
de huur

Maximaal € 100,- 
voor de huur

Maximaal € 100,- 
voor de huur

Plastische chirurgie

Correcties oorstand, verzekerden 
tot en met 12 jaar

Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 1.000,- 
gedurende looptijd 
verzekering. Vooraf 
toestemming van 
Aevitae vereist

100% gedurende 
looptijd verzekering 
bij gecontracteerde 
zorgverlener, anders 
maximaal € 1.000,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Buitenland

Geneeskundige hulp in het 
buitenland, spoedeisend tijdens 
tijdelijk verblijf in het buitenland

Dekking in alle 
landen in Europa 
en grenzend aan de 
Middellandse zee

Werelddekking Werelddekking Werelddekking

Geneeskundige kosten

Geneeskundige hulp door arts of 
specialist

Europa 100% Europa 100%. Buiten 
Europa tot 200% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Ziekenhuisverpleging in de 
laagste klasse

Europa 100% Europa 100%. Buiten 
Europa tot 200% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Genees- en verbandmiddelen op 
voorschrift

Europa 100% Europa 100%. Buiten 
Europa tot 200% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Medisch noodzakelijk vervoer 
per taxi, ambulance naar de 
dichtstbijzijnde arts/ziekenhuis

Europa 100% Europa 100%. Buiten 
Europa tot 200% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Europa 100%. Buiten 
Europa tot 400% NL 
tarief

Tandheelkundige hulp Maximaal € 345,- Maximaal € 345,- Maximaal € 345,- Maximaal € 345,-



 3

Total Care Basis Total Care 
Uitgebreid

Total Care Totaal Total Care Top

Organisatie en hulpverlening alarmcentrale

Medische repatriëring 100% 100% 100% 100%
Vervoer stoffelijk overschot 100% 100% 100% 100%
Bemiddeling benodigd geld 100% 100% 100% 100%
Organiseren en toezenden van 
medicijnen en hulpmiddelen

100% 100% 100% 100%

Kosten telefoon, fax, e.d. 100% 100% 100% 100%
Preventieve vaccinaties en 
medicatie vakanties buitenland 
(via een medisch specialist, GGD 
of huisarts)

Geen vergoeding Maximaal € 75,- 100% 100%

Ziekenvervoer mits medisch noodzakelijk

Zittend ziekenvervoer per 
openbaar vervoer en/of eigen 
vervoer

Maximaal € 96,- en 
dagvergoeding van 
€ 2,50 (bij kosten 
vanaf € 96,-)

Maximaal € 96,- en 
dagvergoeding van 
€ 2,50 (bij kosten 
vanaf € 96,-)

Maximaal € 96,- en 
dagvergoeding van 
€ 2,50 (bij kosten 
vanaf € 96,-)

Maximaal € 96,- en 
dagvergoeding van 
€ 2,50 (bij kosten 
vanaf € 96,-)

Kuurreizen

Kuurreis Dode Zee en Israël (bij 
ernstig chronisch eczeem)

Maximaal € 750,- Maximaal € 750,- Maximaal € 1.000,- Maximaal € 1.000,-

Kuurreis reuma- en 
bechterewpatiënt naar 
buitenland

Maximaal € 750,- Maximaal € 750,- Maximaal € 1.000,- Maximaal € 1.000,-

Kuren Nieuweschans, Arcen of 
Skin Therapy voor psoriasis-, 
reuma-, en bechterewpatiënt

Maximaal € 500,- Maximaal € 500,- Maximaal € 750,- Maximaal € 750,-

Preventie

Cursussen van 
thuiszorgorganisatie of 
reumapatiëntenbond

Maximaal € 46,- Maximaal € 46,- Maximaal € 75,- Maximaal € 75,-

Cursus Nederlande 
Kankerbestrijding KWF

Geen vergoeding Maximaal € 80,- voor 
verzekerde en € 80,- 
voor partner

Maximaal € 80,- voor 
verzekerde en € 80,- 
voor partner

Maximaal € 80,- voor 
verzekerde en € 80,- 
voor partner

Preventief onderzoek Geen vergoeding Maximaal € 25,- Maximaal € 50,- Maximaal € 50,-
Stoppen met roken Maximaal € 100,- Maximaal € 100,- Maximaal € 150,- Maximaal € 150,-
Sportmedisch onderzoek Maximaal € 50,- Maximaal € 100,- Maximaal € 250,- Maximaal € 250,-
Voedings- en dieetadvisering Geen vergoeding Maximaal 2 uur als 

aanvulling op de 
basisverzekering

Maximaal 3 uur als 
aanvulling op de 
basisverzekering

Maximaal 10 uur als 
aanvulling op de 
basisverzekering

Bevalling/kraamzorg

Bevallingspakket 1 pakket per 
bevalling

1 pakket per 
bevalling

1 pakket per 
bevalling

1 pakket per 
bevalling

Geboorte-uitkering € 35,- per kind € 70,- per kind € 100,- per kind € 100,- per kind
Gebruik van verloskamer bij 
niet-medisch noodzakelijke 
poliklinische bevalling

Geen vergoeding 50% van de eigen 
bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

Kraamzorg (eigen bijdrage) Geen vergoeding Maximaal € 175,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal € 250,- van 
de eigen bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

Extra kraamzorg na 
ziekenhuisopname van 7 dagen 
of langer

Maximaal 9 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 9 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 9 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 12 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Extra kraamzorg na verblijf baby 
in couveuse

Maximaal 6 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 6 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 6 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen

Maximaal 12 uur 
verdeeld over 
maximaal 6 dagen



Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  4
Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden.

Total Care Basis Total Care 
Uitgebreid

Total Care Totaal Total Care Top

Diversen

Medicijnen Maximaal € 100,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal € 100,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal € 100,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal € 750,- van 
de eigen bijdrage

Anticonceptie voor verzekerden 
vanaf 21 jaar

100% (soms eigen 
bijdrage)

100% (soms eigen 
bijdrage)

100% (soms eigen 
bijdrage)

100% (soms eigen 
bijdrage)

Circumsie (besnijdenis) niet 
medische indicatie

Geen vergoeding Maximaal € 225,- tot 
en met 17 jaar

Maximaal € 225,- tot 
en met 17 jaar

Maximaal € 225,- tot 
en met 17 jaar

Comfort dekking (vergoeding bij 
opname)

Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 10,- per 
dag voor extra 
diensten bij opname 
voor maximaal 21 
dagen (over de 
eerste 6 dagen geen 
vergoeding)

Maximaal € 10,- per 
dag voor extra 
diensten bij opname 
voor maximaal 21 
dagen (over de 
eerste 6 dagen geen 
vergoeding)

Herstellingsoord in Nederland Maximaal € 75,- per 
dag tot maximaal 
€ 2.100,-

Maximaal € 75,- per 
dag tot maximaal 
€ 2.100,-

Maximaal € 150,- per 
dag tot maximaal 
€ 3.000,-

Maximaal € 150,- per 
dag tot maximaal 
€ 3.000,-

Hospice 100% van de eigen 
bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

100% van de eigen 
bijdrage

Meerdaagse bootreizen en 
verblijf vakantiereizen Rode Kruis. 
Bootreizen stichting Zonnebloem 
en stichting varende recreatie

Maximaal 105,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal 105,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal 150,- van 
de eigen bijdrage

Maximaal 150,- van 
de eigen bijdrage

Ooglaserbehandeling Geen vergoeding Geen vergoeding Maximaal € 600,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 600,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Personenalarmering Vergoeding 
abonnementskosten 
voor medisch 
geïndiceerde 
personenalarmering 
door Aevitae 
gecontracteerde 
meldkamer

Vergoeding 
abonnementskosten 
voor medisch 
geïndiceerde 
personenalarmering 
door Aevitae 
gecontracteerde 
meldkamer

Vergoeding 
abonnementskosten 
voor medisch 
geïndiceerde 
personenalarmering 
door Aevitae 
gecontracteerde 
meldkamer

Vergoeding 
abonnementskosten 
voor medisch 
geïndiceerde 
personenalarmering 
door Aevitae 
gecontracteerde 
meldkamer

Reiskosten ziekenbezoek aan 
kinderen tot en met 17 jaar

€ 0,30 per km 
voor maximaal 7 
bezoeken per week 
(over de eerste 
21 dagen geen 
vergoeding)

€ 0,30 per km 
voor maximaal 7 
bezoeken per week 
(over de eerste 
21 dagen geen 
vergoeding)

€ 0,30 per km 
voor maximaal 7 
bezoeken per week 
(over de eerste 
21 dagen geen 
vergoeding)

€ 0,30 per km 
voor maximaal 7 
bezoeken per week 
(over de eerste 
21 dagen geen 
vergoeding)

Ronald McDonaldhuis/
familiehuizen verbonden aan een 
academisch ziekenhuis

Maximaal € 180,- Maximaal € 180,- Maximaal € 250,- Maximaal € 250,-

Snurkbeugel Maximaal € 300,- per 
5 kalenderjaren

Maximaal € 300,- per 
5 kalenderjaren

Maximaal € 300,- per 
5 kalenderjaren

Maximaal € 300,- per 
5 kalenderjaren

Sterilisatie (geen hersteloperaties) Maximaal € 1.200,- Maximaal € 1.200,- Maximaal € 1.200,- Maximaal € 1.200,-
Vervangende mantelzorg Geen vergoeding Maximaal € 125,- per 

dag voor maximaal 
15 dagen

Maximaal € 125,- per 
dag voor maximaal 
15 dagen

Maximaal € 125,- per 
dag voor maximaal 
15 dagen

Voedingsmiddelen 
(coeliakiepatiënten)

Geen vergoeding € 15,- per maand 
voor extra kosten 
dieet

€ 30,- per maand 
voor extra kosten 
dieet

€ 30,- per maand 
voor extra kosten 
dieet




