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Vergoedingenoverzicht 2021 

Aanvullende verzekeringen Plusgezond 

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 - 353 57 57. Wij helpen u graag verder.

Zorgactiviteit PlusGezond Brons PlusGezond Zilver PlusGezond Goud

Preventie

Een budget te besteden aan de hieronder 
genoemde zorgsoorten: 
•  Cursussen, voorlichting en training bij 

name genoemd in de voorwaarden;
•  Dieetadvisering;
•  Sportmedisch onderzoek;
•  Algemene check-up, ook wel 

PreventieConsult of Preventief medisch 
onderzoek

•  EHBO cursus
•  Reanimatiecursus
•  Gewichtsconsulent
•  Lekker in je vel
•  Mantelzorgcursus
•  Valpreventie
•  Rouwverwerking
•  Slaapcursus
•  Mindfulness

Maximaal € 125,-
per kalenderjaar

Maximaal € 125,-
per kalenderjaar

Maximaal € 250,-
per kalenderjaar

Leefstijltraining 1 leefstijltraining per 
kalenderjaar: Maximaal
€ 1.250,-

Griepprik 1 maal per kalenderjaar 1 maal per kalenderjaar 1 maal per kalenderjaar
Consult en advies voor vrouwen Maximaal per kalenderjaar

€ 100,-
Maximaal per kalenderjaar
€ 100,-

Maximaal per kalenderjaar
€ 200,-

Preventief onderzoek ten behoeve van 
baarmoederhalskanker, borstkanker, 
prostaatkanker en ziekte van hart- en 
bloedvaten

Volledig Volledig

Ziekenhuis en daarmee samenhangende zorg

Ooglaserbehandeling Gedurende looptijd 
verzekering: Maximaal 
€ 150,-

Gedurende looptijd 
verzekering: Maximaal 
€ 250,-

Alternatieve geneeswijzen/- middelen

Alternatieve geneeswijzen door (bij 
name genoemde) artsen en niet-artsen 
lid van een erkende beroepsvereniging. 
Alsmede alternatieve geneesmiddelen op 
voorschrift, geleverd door apotheek

Gezamenlijk tot maximaal 
per kalenderjaar: 
Maximaal € 40,- per dag 
tot € 350,- per kalenderjaar

Gezamenlijk tot maximaal 
per kalenderjaar: 
Maximaal € 50,- per dag 
tot € 550,- per kalenderjaar
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Zorgactiviteit PlusGezond Brons PlusGezond Zilver PlusGezond Goud

Fleboloog Maximaal € 100,- per 
kalenderjaar

Maximaal € 100,- per 
kalenderjaar

Hospice / Mantelzorg

Hospice € 30,- per dag € 40,- per dag
Vervangende mantelzorg Maximaal 10 dagen per 

kalenderjaar
Maximaal 15 dagen per 
kalenderjaar

Vervoer

Reiskosten bij opname gezinslid in een 
ziekenhuis binnen Nederland

€ 0,25 per km tot 
maximaal € 500,- per 
kalenderjaar, vanaf 8e
opnamedag

Apotheek

Wettelijke eigen bijdrage medicatie 
conform
Geneesmiddelenvergoedingsysteem (GVS) 
- Vergoeding voor ADHD en Anticonceptie 
uitgesloten.

Maximaal: € 250,- Maximaal: € 250,-

Paramedische hulp

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/
Mensendieck, bewegingstherapie 
aanvullend

Maximaal: 9 behandelin-
gen

Maximaal: 12 behande-
lingen

Maximaal: 21 behande-
lingen

Hulpmiddelen

Brillen en contactlenzen Maximaal: € 100,- per 
2 kalenderjaren

Maximaal: € 150,- per 
2 kalenderjaren

Een budget te besteden aan de 
hierondergenoemde zorgsoorten:
• Audiologische hulpmiddelen;
• Artikelen die gebruikt worden na een 

borstamputatie;
• Steunpessarium.

Maximaal: € 125,- per kalen-
derjaar

Maximaal: € 250,- per kalen-
derjaar

Pruik 100%, max. € 75,- per 
kalenderjaar (aanvulling op 
de basisverzekering)

100%, max. € 75,- per 
kalenderjaar (aanvulling op 
de basisverzekering)

100%, max. € 100,- per 
kalenderjaar (aanvulling op 
de basisverzekering)

ADL-hulpmiddelen Maximaal: € 70,- per kalen-
derjaar

Maximaal: € 100,- per kalen-
derjaar

Kunsttepels of mamillaprothese 100% 100%

Therapieën

Acnetherapie door huidtherapeut of 
schoonheidsspecialist

Maximaal € 250,- per 
kalenderjaar

Maximaal € 250,- per 
kalenderjaar

Camouflagetherapie door huidtherapeut 
of schoonheidsspecialist + benodigde 
middelen

Maximaal € 250,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 250,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Epilatie door huidtherapeut of 
schoonheidsspecialist i.g.v. storende 
haargroei in het gelaat

Maximaal € 350,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Maximaal € 350,- 
gedurende looptijd 
verzekering

Ergotherapie Maximaal:
2 uur per kalenderjaar 
(aanvulling op de 
basisverzekering)

Maximaal:
4 uur per kalenderjaar 
(aanvulling op de 
basisverzekering)

Podo(posturaal)therapie, podologie en 
steunzolen:
• podotherapie
• sportpodotherapie
• podologie
• podoposturale therapie
• 1 paar steunzolen of sportsteunzolen
• reparatie steunzolen

Totaal maximaal: € 70,- per 
kalenderjaar

Totaal maximaal: € 100,- 
per kalenderjaar

Totaal maximaal: € 200,- 
per kalenderjaar
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Buitenland

Spoedeisende hulp, wereldwijd exclusief 
VS en Canada

100% kostprijs 100% kostprijs 100% kostprijs

Spoedeisende hulp VS en Canada 100% Nederlands tarief 
(als aanvulling op de 
vergoeding vanuit de 
basisverzekering)

100% Nederlands tarief 
(als aanvulling op de 
vergoeding vanuit de 
basisverzekering)

100% Nederlands tarief 
(als aanvulling op de 
vergoeding vanuit de 
basisverzekering)

Repatriëring, wereldwijd 100% 100% 100%

Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A, -B, 
-A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek 
i.v.m. hepatitis B

100% 100% 100%

Tabletten exotische ziekten (De tabletten 
moeten voorgeschreven zijn door een 
huisarts of de GGD)

50% 75%

Extra vergoedingen

Medische keuring rijbewijs vanaf 74 jaar 
door huisarts

Eenmaal per 5 
kalenderjaren

Eenmaal per 5 
kalenderjaren

Gezinshulp/huishoudelijke hulp 
bij opname van de partner in het 
ziekenhuis of een tijdelijke ernstige 
bewegingsbeperking

Maximaal: 9 uur per 
kalenderjaar

Maximaal: 9 uur per 
kalenderjaar

Diabetes testmaterialen
• Teststrips met lancetten

Maximaal: € 50,- per 
kalenderjaar

Maximaal: € 50,- per 
kalenderjaar

Maximaal: € 50,- per 
kalenderjaar

Melatonine 100%, alleen indien 
levering door eFarma

Mammaprint door laboratorium Agendia 
of inzet Oncotype DX

100% (alleen via 
laboratorium Agendia); 
Oncotype DX: 100%

100% (alleen via 
laboratorium Agendia); 
Oncotype DX: 100%

Herstellingsoord, door ons erkende centra € 25,- per dag 
maximaal 42 dagen per 3 
kalenderjaren

€ 25,- per dag 
maximaal 42 dagen per 3 
kalenderjaren

Zorg- en wachtlijstbemiddeling • • •

Tandheelkundige zorg

Tandartskosten als gevolg van een 
ongeval 18 jaar en ouder

Maximaal: € 10.000,-
per ongeval. Reparatie 
gebits- prothese maximaal
€ 2.000,- gedurende 
looptijd van de verzekering

Maximaal: € 10.000,-
per ongeval. Reparatie 
gebits- prothese maximaal
€ 2.000,- gedurende 
looptijd van de verzekering

Maximaal: € 10.000,-
per ongeval. Reparatie 
gebits- prothese maximaal
€ 2.000,- gedurende 
looptijd van de verzekering

Reparatie gebitsprothese 
-vergoeding wettelijke eigen bijdrage bij 
volledige gebitsprothese, 
-reparatie gedeeltelijke gebitsprothese en 
- reparatie implantaat gedragen prothese

Maximaal: € 750,- 
gedurende de looptijd van 
de verzekering


