CZ Zorgverzekeringen 2020
Gemeente: Helmond

CZ helpt u met het kiezen van
uw zorgverzekering
U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die
beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit
bij uw wensen en behoeften. Het kiezen van de juiste zorg
verzekering is dan ook heel belangrijk.
In deze brochure leggen we u uit hoe u in twee stappen het verzekeringspakket
samenstelt dat past bij uw behoeften. Achterin de brochure vindt u een globaal
overzicht van de verschillende vergoedingen per verzekering.
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Een zorgverzekering die bij u past
Een passende zorgverzekering, die is voor iedereen anders.
Volg de 2 stappen en bekijk welke zorgverzekering het beste
past in uw situatie. In het pakketoverzicht (vanaf pagina 10)
ziet u wat per verzekering vergoed wordt.
Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, kunt u verschillende verzekeringen kiezen.
Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Zij krijgen dezelfde
verzekering als de ouder/verzorger met de duurste aanvullende verzekering.

STAP 1

Basisverzekering
De basisverzekering vergoedt de meest noodzakelijke zorgkosten. In Nederland is
het verplicht om een basisverzekering af te sluiten. U kunt bij CZ kiezen uit twee
naturaverzekeringen: de Zorgbewustpolis en de Zorg-op-maat-polis.

Zorgbewustpolis

Zorg-op-maatpolis

Soort verzekering

naturaverzekering

naturaverzekering

Vergoeding
gecontracteerde
zorgverlener

100%

100%

Vergoeding
niet-gecontracteerde
zorgverlener

70% van de nota
tot max. 70% van
het afgesproken
gemiddeld tarief

75% van de nota
tot max. 75% van
het afgesproken
gemiddeld tarief*

Regelen verzekeringszaken

digitaal

digitaal en per post

*	Gemiddeld tarief: met gecontracteerde zorgverleners maken we afspraken over tarieven voor
behandelingen. Dit kan per zorgverlener verschillen. Het gemiddelde tarief is het gemiddelde
van alle tarieven die we voor een behandeling hebben afgesproken.
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Online gemak met Mijn CZ
Met Mijn CZ (www.cz.nl/mijncz) regelt u eenvoudig al uw verzekeringszaken
online. Hier kunt u bijvoorbeeld:
• uw polis en vergoedingen bekijken en uw gegevens wijzigen
• uw nota’s declareren en openstaande nota’s bekijken
• het saldo van uw eigen risico controleren
• zelf een betalingsregeling aanvragen.

Vind eenvoudig de beste zorg

Waarom contracteert CZ zorgverleners?

Op www.cz.nl/zorgvinden vindt u eenvoudig een zorgverlener bij u in de buurt.
En u ziet meteen of er een contract met CZ is. Ook kunt u het verschil in wachttijden zien en ervaringen van anderen lezen. Kiest u voor een gecontracteerde
zorgverlener, dan heeft dit voordelen. Zo hoeft u bijvoorbeeld zelf niets voor
te schieten.

Wij vinden dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Daarom maken
we elk jaar afspraken met gecontracteerde zorgverleners, over de kwaliteit,
bereikbaarheid en prijs van zorg. Samen met zorgverleners en patiënten
verenigingen zoeken we steeds naar verbetermogelijkheden zodat u de beste
zorg krijgt. CZ betaalt de zorgverlener, dus u hoeft niet eerst zelf te betalen.
Wilt u weten of uw zorgverlener gecontracteerd is? Of zoekt u een
gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt? Vind ze via www.cz.nl/zorgvinder.
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STAP 2

Aanvullende verzekeringen
Sommige zorg vergoeden we niet of maar gedeeltelijk uit de basisverzekering.
Deze zorg kunt u apart verzekeren in een aanvullende verzekering. CZ
accepteert iedereen voor de aanvullende verzekering, ongeacht leeftijd,
levensfase of (toekomstige) zorgbehoefte. Wij bieden aanvullende
verzekeringen die oplopen in vergoeding maar ook pakketten die afgestemd
zijn op de levensfase. Via uw gemeente kunt u bij CZ de aanvullende
verzekeringen Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid afsluiten.
Voor deze aanvullende verzekeringen betaalt u premie vanaf uw 18e jaar.

Uw premie
De premie is het bedrag dat u betaalt voor de basisverzekering en aanvullende verzekering. Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie
en hebben ook geen eigen risico. Zij krijgen dezelfde aanvullende verzekering
als de ouder / verzorgder met de duurste aanvullende verzekering.
Snel uw premie berekenen of aanmelden bij CZ?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/cz.

Zorgtoeslag via de Belastingdienst
Hebt u recht op zorgtoeslag? U krijgt dan via de Belastingdienst een bijdrage
in uw zorgkosten. U vraagt dit aan bij de Belastingdienst via toeslagen.nl of
bel naar de BelastingTelefoon 0800 0543.
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Handig om te weten over
eigen risico
Eigen risico
Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt, voordat u een vergoeding krijgt
voor zorg vanuit de basisverzekering. In Nederland kennen we twee vormen van
eigen risico: het verplicht en het vrijwillig eigen risico. De overheid stelt het
verplicht eigen risico vast. Kijk voor meer informatie op www.cz.nl/eigen-risico.
• In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar, voor iedereen vanaf 18 jaar.
• U kunt het verplicht eigen risico vooraf gespreid betalen. Zo voorkomt u dat u
in één keer een groot bedrag moet betalen. Hebt u aan het eind van het jaar te
veel betaald? Dan ontvangt u dit het volgende jaar automatisch terug.
• Voor sommige zorg betaalt u geen eigen risico. Bijvoorbeeld voor een consult bij
de huisarts en kraamzorg.
• Gebruikmaken van een vrijwillig eigen risico is binnen de collectieve regeling
van uw gemeente niet mogelijk.

Wettelijke eigen bijdrage
Naast het eigen risico betaalt u voor sommige zorg een wettelijke eigen bijdrage.
Dit is ook door de overheid bepaald.
• Een eigen bijdrage geldt voor alle leeftijden.
• Een eigen bijdrage wordt niet vergoed uit de basisverzekering.
• Soms wordt een eigen bijdrage vergoed uit de aanvullende verzekering.

Eigen risico gespreid betalen
Verwacht u zorgkosten te maken en betaalt u het eigen risico liever niet in één
keer? Dan kunt u ervoor kiezen om het wettelijke eigen risico in termijnen te betalen. Kiest u voor de aanvullende verzekering Gemeenten Extra Uitgebreid? Dan
moet u van uw gemeente verplicht deelnemen aan de regeling ‘gespreid betalen
eigen risico’. Hebt u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u
dit het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug. Kijk voor meer
informatie hierover op www.cz.nl/eigen-risico.

Wilt u zich bij CZ verzekeren?
Kijk op www.gezondverzekerd.nl/cz hoe u zich kunt
aanmelden bij CZ.
CZ Klantenservice
Onze adviseurs staan voor u klaar om u te helpen met het maken van uw
keuze. Maandag t/m vrijdag van 8:00 - 19:00 uur via 088 555 77 77.
Wilt u liever persoonlijk contact? Bezoekt u dan één van de kantoren van CZ.
U vindt de adresgegevens op www.cz.nl/kantoor.
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Pakketoverzicht
Op deze en de volgende pagina’s vindt u op hoofdlijnen de
vergoedingen van onze basis- en aanvullende verzekeringen.
Een overzicht van alle voorwaarden en vergoedingen vindt
u terug in onze verzekeringsvoorwaarden op
www.cz.nl/gemeenten.
Of bel met
CZ klanten
service op
088 555 77 77

Staat er bij zorg uit de basisverzekering een bolletje “•”, dan krijgt u deze zorg
vergoed.
• Staat er bij zorg uit de aanvullende verzekering een vink “ ”, dan krijgt u deze
zorg vergoed tot maximaal de in Nederland geldende tarieven.
U vindt deze op www.cz.nl/gemeenten.
• Kijk voor uitgebreide informatie per vergoeding op www.cz.nl/vergoedingen.
Snel uw premie berekenen of aanmelden bij CZ?
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/cz.

STAP
STAP 22

STAP
STAP 11
BASIS
BASISVVERZEKERINGEN
ERZEKERINGEN
VerVergoeding
goeding

Eigen
Eigen
risico
risico

AANVULLENDE
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
Eigen
Eigen
bijdrage
bijdrage

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra Uitgebreid
Uitgebreid

man:
man:€€400,400,-

man:
man:€€400,400,-

vrouw:
vrouw:€€1.250,1.250,-

vrouw:
vrouw:€€1.250,1.250,-

€€500,500,-

€€500,500,-

Ziekenhuiszorg
Ziekenhuiszorg (opname
(opname en
en poliklinische
poliklinische hulp)
hulp) en
en overige
overige zorg
zorg
Medisch
Medischspecialistische
specialistischezorg
zorg




ja
ja

Opname
Opname




ja
ja

Trombosedienst
Trombosedienst




ja
ja

Correctie
Correctievan
vande
deoorstand
oorstandtot
tot18
18jaar
jaar(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)
Sterilisatie
Sterilisatie
Second
Secondopinion
opiniondoor
doorarts
arts




ja
ja

Revalidatie
Revalidatie




ja
ja

Transplantatie
Transplantatie(orgaan/weefsel)
(orgaan/weefsel)




ja
ja

Zorg
Zorgvoor
voorzintuiglijk
zintuiglijkbeperkten
beperkten




ja
ja

Logeerkosten
Logeerkosten
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ErfelijkheidsonderzoekErfelijkheidsonderzoek-en
enadvies
advies




ja
ja

Audiologische
Audiologischezorg
zorg




ja
ja

Mechanische
Mechanischebeademing
beademing




ja
ja

Hulp
Hulpbij
bijbehandeling
behandelingvan
vankanker
kankerbij
bijkinderen
kinderen
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STAP
STAP 22

STAP
STAP 11
BASIS
BASISVVERZEKERINGEN
ERZEKERINGEN
VerVergoeding
goeding

AANVULLENDE
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

Eigen
Eigen
risico
risico

Eigen
Eigen
bijdrage
bijdrage

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra Uitgebreid
Uitgebreid

€€200,200,-

€€200,200,-

14
14dagen
dagen

14
14dagen
dagen

Totale
Totalevergoeding
vergoedingalternatieve
alternatievegeneeswijzen
geneeswijzenen
enmedicijnen
medicijnen

€€200,200,-

€€300,300,-

••alternatieve
alternatievegeneeswijzen
geneeswijzen

€€40,40,-per
perdag
dag

€€40,40,-per
perdag
dag

12
12behandelingen
behandelingen

15
15behandelingen
behandelingen

12
12behandelingen
behandelingen

15
15behandelingen
behandelingen

22uur
uur

22uur
uur

22uur
uur

22uur
uur

Voetbehandeling
Voetbehandelingen
enadvies
advies(op
(opmedische
medischeindicatie)
indicatie)

€€115,115,-

€€250,250,-

Voetbehandeling
Voetbehandelingoverige
overigesituaties
situaties

€€115,115,-

€€250,250,-

••acnebehandeling
acnebehandelingin
inhet
hetgezicht
gezicht

€€230,230,-

€€230,230,-

••camouflagetherapie
camouflagetherapiegezicht/hals
gezicht/hals(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

€€200,200,-

€€200,200,-

••ontharing
ontharinggezicht
gezicht(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

€€570,570,-

€€570,570,-

€€200,200,-

€€200,200,-

Huisartsenzorg
Huisartsenzorg
Huisarts
Huisarts




Gecombineerde
Gecombineerdeleefstijlinterventie
leefstijlinterventievanaf
vanaf18
18jaar
jaar




Medicijnen
Medicijnen en
en apotheek
apotheek
Medicijnen
Medicijnenuit
uithet
hetGeneesmiddelenvergoedingssysteem
Geneesmiddelenvergoedingssysteem(GVS)
(GVS)




ja
ja

mogelijk
mogelijk

Anticonceptiemiddelen
Anticonceptiemiddelenuit
uithet
hetGVS
GVStot
tot21
21jaar
jaar




ja
ja

mogelijk
mogelijk

Anticonceptiemiddelen
Anticonceptiemiddelenuit
uithet
hetGVS
GVSvanaf
vanaf21
21jaar
jaar
Dieetpreparaten
Dieetpreparaten




ja
ja

Verpleging
Verpleging en
en persoonlijke
persoonlijke verzorging
verzorging
Wijkverpleging
Wijkverpleging




Vervangende
Vervangendemantelzorg
mantelzorg

Alternatieve
Alternatieve geneeswijzen
geneeswijzen en
en medicijnen
medicijnen

••alternatieve
alternatievemedicijnen
medicijnen

Therapieën
Therapieën
Fysiotherapie,
Fysiotherapie,oefentherapie
oefentherapie
maximaal
maximaal18
18
••tot
tot18
18jaar
jaar
••ttot
ot18
18jaar
jaarvoor
voorbehandelingen
behandelingendie
dievoorkomen
voorkomenop
opde
delijst
lijstmet
metaandoeningen
aandoeningen
voor
voorfysiotherapie
fysiotherapieen/of
en/ofoefentherapie
oefentherapie

behandelingen
behandelingen
per
peraandoening
aandoening



••vanaf
vanaf18
18jaar
jaar
••vvanaf
anaf18
18jaar
jaarvoor
voorbehandelingen
behandelingendie
dievoorkomen
voorkomenop
opde
delijst
lijstmet
metaandoeningen
aandoeningen vanaf
vanaf21
21ee
voor
voorfysiotherapie
fysiotherapieen/of
en/ofoefentherapie
oefentherapie
behandeling
behandeling

ja
ja

••etalagebenen
etalagebenen

37
37behandelingen
behandelingen ja
ja

••bekkenfysiotherapie
bekkenfysiotherapie(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

99behandelingen
behandelingen ja
ja

••oefentherapie
oefentherapiebij
bijCOPD
COPDstadium
stadiumIIIIof
ofhoger
hoger(aantal
(aantalbehandelingen
behandelingenafhankelijk
afhankelijk
van
vanGOLD
GOLDclassificatie)
classificatie)
--Klasse
KlasseAA11eebehandeljaar
behandeljaar

55behandelingen
behandelingen

behandeljaar
--Klasse
KlasseBB11eebehandeljaar

27
27behandelingen
behandelingen ja
ja

behandeljaar
--Klasse
KlasseBBvanaf
vanaf22eebehandeljaar

33behandelingen
behandelingen

behandelaar
--Klasse
KlasseCCen
enDD11eebehandelaar

70
70behandelingen
behandelingen ja
ja

behandeljaar
--Klasse
KlasseCCen
enDDvanaf
vanaf22eebehandeljaar

52
52behandelingen
behandelingen ja
ja

••oefentherapie
oefentherapiebij
bijknieknie-en
enheupartrose
heupartrose

12
12behandelingen
behandelingen ja
ja

ja
ja
ja
ja

Ergotherapie
Ergotherapie
••tot
tot18
18jaar
jaar

10
10uur
uur

••vanaf
vanaf18
18jaar
jaar

10
10uur
uur

ja
ja

••instructie/
instructie/begeleiding
begeleidingmantelzorgers
mantelzorgersvoor
voorergotherapie
ergotherapie
Logopedie
Logopedie




ja
ja

Huidtherapie
Huidtherapie

UV-B
UV-Blichtapparatuur
lichtapparatuur
Therapeutisch
Therapeutischkamp
kampvoor
voorkinderen
kinderen
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ja
ja
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STAP
STAP 22

STAP
STAP 11
BASIS
BASISVVERZEKERINGEN
ERZEKERINGEN
VerVergoeding
goeding

Eigen
Eigen
risico
risico




ja
ja




ja
ja

AANVULLENDE
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
Eigen
Eigen
bijdrage
bijdrage

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra Uitgebreid
Uitgebreid

100%
100%

100%
100%

€€275,275,-

€€275,275,-

€€25,25,-

€€25,25,-

Vergoeding
Vergoedingeigen
eigenbijdrage
bijdragekraamzorg
kraamzorg

50%
50%

50%
50%

Extra
Extrakraamzorg
kraamzorgmet
metmedische
medischeindicatie
indicatie

44dagen
dagen

44dagen
dagen

Kraamzorg
Kraamzorgna
naziekenhuisopname
ziekenhuisopname

66uur
uur

66uur
uur

Couveuse-nazorg
Couveuse-nazorg

12
12uur
uur

12
12uur
uur

Lactatiekundige
Lactatiekundige

€€200,200,-

€€200,200,-

Zorg
Zorg in
in het
het buitenland
buitenland
Niet-spoedeisende
Niet-spoedeisendehulp
hulpin
inhet
hetbuitenland
buitenland
Spoedeisende
Spoedeisendehulp
hulpin
inhet
hetbuitenland
buitenlandbij
bijtijdelijk
tijdelijkverblijf
verblijf
(volgens
(volgensgebruikelijk
gebruikelijk(marktconform)
(marktconform)Nederlands
Nederlandstarief)
tarief)
••iinnEU/EER-landen,
EU/EER-landen,Zwitserland,
Zwitserland,Australië,
Australië,Bosnië-Herzegovina,
Bosnië-Herzegovina,Kaapverdië,
Kaapverdië,
Macedonië,
Macedonië,Marokko,
Marokko,Montenegro,
Montenegro,Servië,
Servië,Tunesië
Tunesiëen
enTurkije
Turkije
••iinnandere
anderelanden
landendan
danhierboven;
hierboven;beperkt
beperkttot
totmaximaal
maximaal2x
2xgebruikelijk
gebruikelijk
((marktconform)
marktconform)Nederlands
Nederlandstarief
tarief
••organisatiekosten
organisatiekostendoor
dooralarmcentrale
alarmcentrale
••medisch
medischnoodzakelijke
noodzakelijkerepatriëring
repatriëringvan
vanzieke
ziekeverzekerde
verzekerde
••tandheelkundige
tandheelkundigehulp
hulp

Bevalling
Bevalling en
en kraamzorg
kraamzorg
Vruchtbaarheidsbevorderende
Vruchtbaarheidsbevorderendebehandelingen
behandelingen




ja
ja

Prenatale
Prenatalescreening
screeningmet
metmedische
medischeindicatie
indicatie




mogelijk
mogelijk

Bevallingscursus
Bevallingscursus(per
(perzwangerschap)
zwangerschap)
Kraampakket
Kraampakket




Poliklinische
Poliklinischebevalling
bevallingzonder
zondermedische
medischeindicatie
indicatie




ja
ja

Vergoeding
Vergoedingeigen
eigenbijdrage
bijdragepoliklinische
poliklinischebevalling
bevallingzonder
zondermedische
medischeindicatie
indicatie
(Poli)klinische
(Poli)klinischebevalling
bevallingmet
metmedische
medischeindicatie
indicatie




Verloskundige
Verloskundigehulp
hulpbij
bijthuisbevalling
thuisbevalling




Kraamzorg
Kraamzorgin
inkraamcentrum
kraamcentrumof
ofziekenhuis
ziekenhuiszonder
zondermedische
medischeindicatie
indicatie




Kraamzorg
Kraamzorgin
inziekenhuis
ziekenhuismet
metmedische
medischeindicatie
indicatie




Kraamzorg
Kraamzorgthuis
thuis

maximaal
maximaal
10
10dagen
dagen

ja
ja

ja
ja

Vervoer
Vervoer
Ambulancevervoer
Ambulancevervoer(200
(200km
kmenkele
enkelereis)
reis)




ja
ja

Vervoer
Vervoereigen
eigenauto
autoop
opmedische
medischeindicatie
indicatie(€
(€0,32
0,32per
perkm)
km)




ja
ja

ja
ja

Vervoer
Vervoertaxi/openbaar
taxi/openbaarvervoer
vervoerop
opmedische
medischeindicatie
indicatie(200
(200km
kmenkele
enkelereis)
reis)




ja
ja

ja
ja

Vergoeding
Vergoedingwettelijke
wettelijkeeigen
eigenbijdrage
bijdrage
max.
max.€€250,250,-per
perjaar;
jaar;daarbij
daarbijgeldt
geldt€€0,25
0,25per
perkilometer
kilometervoor
voorvervoer
vervoerper
per
(huur)auto
(huur)autoen
en100%
100%voor
vooropenbaar
openbaarvervoer
vervoerop
opbasis
basisvan
vanlaagste
laagsteklasse.
klasse.

Reiskosten
Reiskostenouders
oudersbij
bijziekenhuisopname
ziekenhuisopnamekind
kind(voor
(voorkinderen
kinderentot
tot18
18jaar)
jaar)

Geestelijke
Geestelijke gezondheidszorg
gezondheidszorg
Gespecialiseerde
Gespecialiseerdegeestelijke
geestelijkegezondheidszorg
gezondheidszorgvanaf
vanaf18
18jaar
jaar




ja
ja

Basis
Basisgeestelijke
geestelijkegezondheidszorg
gezondheidszorgvanaf
vanaf18
18jaar
jaar




ja
ja

Inloophuizen
Inloophuizenvoor
voor(ex-)kankerpatiënten
(ex-)kankerpatiëntenen
enhun
hungezin
gezin
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€€150,150,-

€€150,150,-
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STAP
STAP 22

STAP
STAP 11
BASIS
BASISVVERZEKERINGEN
ERZEKERINGEN

AANVULLENDE
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

VerVergoeding
goeding

Eigen
Eigen
risico
risico

Eigen
Eigen
bijdrage
bijdrage




mogelijk
mogelijk

mogelijk
mogelijk

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra Uitgebreid
Uitgebreid

€€180,180,€€280,280,-

€€180,180,€€280,280,-

€€180,180,€€70,70,-

€€180,180,€€70,70,-

€€60,60,-

€€180,180,-

Teststrips
Teststripsvoor
voorniet-insuline
niet-insulineafhankelijke
afhankelijkediabetespatiënten
diabetespatiënten

€€40,40,-

€€40,40,-

Vergoeding
Vergoedingeigen
eigenbijdrage
bijdragepruik
pruikof
ofandere
anderehoofdbedekking
hoofdbedekking

€€75,75,-

€€75,75,-

Vergoeding
Vergoedingeigen
eigenbijdrage
bijdragehoortoestellen
hoortoestellen(per
(perstuk)
stuk)

€€300,300,-

€€300,300,-

Hulpmiddelen
Hulpmiddelenvoor
voorAlgemene
AlgemeneDagelijkse
DagelijkseLevensverrichtingen
Levensverrichtingen(ADL)
(ADL)

€€70,70,-

€€70,70,-

Thuisbewakingsmonitor
Thuisbewakingsmonitor

24
24maanden
maanden

24
24maanden
maanden

Thuisverzorgingsartikelen
Thuisverzorgingsartikelen

50%
50%

50%
50%

€€90,90,-

€€90,90,-

€€50,50,-

€€50,50,-

50%
50%

50%
50%

€€100,100,-

€€100,100,-

Sportmedisch
Sportmedischadvies
advies

€€100,100,-

€€100,100,-

Consult
Consultovergang,
overgang,zwangerschap
zwangerschapof
of(borst)kanker
(borst)kanker

€€200,200,-

€€200,200,-

€€120,120,-

€€120,120,-

€€75,75,-

€€75,75,-

Gezondheidscursussen
Gezondheidscursussen

€€100,100,-

€€250,250,-

Beweegprogramma's
Beweegprogramma's(per
(per33jaar)
jaar)

€€350,350,-

€€350,350,-

Zelfmanagementcursus
Zelfmanagementcursusbij
bijchronische
chronischeaandoening
aandoening(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
hele
verzekeringsduur)
verzekeringsduur)

€€100,100,-

€€100,100,-

Mantelzorgcursus
Mantelzorgcursus(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

€€150,150,-

€€150,150,-

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen
(Gedeeltelijke)
(Gedeeltelijke)vergoeding
vergoedingvan
vanhulpmiddelen
hulpmiddelenzoals
zoalsbijv.
bijv.orthopedische
orthopedischeschoenen,
schoenen,
pruiken
pruikenen
enincontinentiemateriaal.
incontinentiemateriaal.In
Inhet
hetReglement
ReglementHulpmiddelen
Hulpmiddelenop
op
www.cz.nl/voorwaarden
www.cz.nl/voorwaardenvindt
vindtuuper
perhulpmiddel
hulpmiddelde
devergoeding
vergoedingen
ende
deeigen
eigen
bijdrage.
bijdrage.
Brillen
Brillenen
encontactlenzen
contactlenzen(per
(per22kalenderjaren)
kalenderjaren)
--Contactlenzen,
Contactlenzen,óf
óf
--Dubbelfocus
Dubbelfocusbrillenglazen,
brillenglazen,óf
ófooglaseren,
ooglaseren,óf
óf
--Enkelfocus
Enkelfocusbrillenglazen,
brillenglazen,óf
óf
--M
Montuur,
ontuur,gelijktijdig
gelijktijdigaangeschaft
aangeschaftmet
metbrillenglazen
brillenglazenals
alsde
deglazen
glazenook
ookvergoed
vergoed
worden
worden
Steunzolen
Steunzolenen
enpodotherapeutische
podotherapeutischezolen
zolen
Plaswekker
Plaswekkerhuur/koop
huur/koop(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

Steunpessarium
Steunpessarium

Alarmering
Alarmeringepilepsie
epilepsie
Redressiehelm
Redressiehelm
Persoonsalarmering,
Persoonsalarmering,aansluitaansluit-en
enabonnementskosten
abonnementskosten
Aangepaste
Aangepastelingerie
lingeriena
naborstamputatie
borstamputatie(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

Zorg
Zorg om
om ziekte
ziekte te
te voorkomen
voorkomen
Preventief
Preventiefonderzoek
onderzoeknaar
naarhart
harten
enbloedvaten
bloedvaten
Griepprik
Griepprik
Vaccinaties
Vaccinatiesen
entabletten
tablettenvoor
voorreizen
reizennaar
naarhet
hetbuitenland
buitenland
Programma
ProgrammaStoppen-met-roken
Stoppen-met-roken
Programma’s
Programma’sproblematisch
problematischalcoholgebruik
alcoholgebruiken
enomgaan
omgaanmet
metdepressieve
depressieve
klachten
klachten






ja
ja

Valpreventie
Valpreventie(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur)
verzekeringsduur)

Advies
Advies

Diëtetiek
Diëtetiek
Voedingsadvies
Voedingsadvies

33uur
uur

ja
ja

Cursussen
Cursussen en
en beweegprogramma's
beweegprogramma's

Patiëntenverenigingen
Patiëntenverenigingen
Contributie
Contributiepatiëntenverenigingen
patiëntenverenigingen
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€€70,70,-

17

STAP
STAP 22

STAP
STAP 11
BASIS
BASISVVERZEKERINGEN
ERZEKERINGEN
VerVergoeding
goeding

Eigen
Eigen
risico
risico

AANVULLENDE
AANVULLENDE VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
Eigen
Eigen
bijdrage
bijdrage

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra

Gemeenten
Gemeenten Extra
Extra Uitgebreid
Uitgebreid

€€570,570,-

€€570,570,-

75%
75%

75%
75%

100%
100%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage

100%
100%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage

basisverzekering
basisverzekering

basisverzekering
basisverzekering

Gedeeltelijk
Gedeeltelijkkunstgebit
kunstgebitof
offrameprothese
frameprothese

100%
100%

100%
100%

Implantaten
Implantatenbovengebit
bovengebit

ja
ja

75%
75%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage
basisverzekering
basisverzekering

75%
75%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage
basisverzekering
basisverzekering

ja
ja

75%
75%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage
basisverzekering
basisverzekering

75%
75%van
vande
deeigen
eigenbijdrage
bijdrage
basisverzekering
basisverzekering

tot
tot18
18jaar
jaar€€2.045,2.045,-

tot
tot18
18jaar
jaar€€2.045,2.045,-

vanaf
vanaf18
18jaar
jaar€€345,345,-

vanaf
vanaf18
18jaar
jaar€€345,345,-

€€10.000,10.000,-

€€10.000,10.000,-

Totale
Totale vergoeding
vergoeding tandheelkunde
tandheelkunde
Tandheelkunde
Tandheelkunde tot
tot 18
18 jaar
jaar
Controle
Controle




Fluoridebehandeling
Fluoridebehandeling




Overige
Overigetandheelkunde
tandheelkundezoals
zoalsbijv.
bijv.het
hettrekken
trekkenvan
vankiezen/tanden,
kiezen/tanden,vullingen
vullingenen
en
wortelkanaal
wortelkanaalbbehandelingen.
ehandelingen.




Tandheelkunde
Tandheelkunde vanaf
vanaf 18
18 jaar
jaar
Controle
Controle
Overige
Overigetandheelkunde
tandheelkundezoals
zoalsbijv.
bijv.het
hettrekken
trekkenvan
vankiezen/tanden,
kiezen/tanden,vullingen
vullingenen
en
wortelkanaal
wortelkanaalbbehandelingen.
ehandelingen.

Tandheelkunde
Tandheelkunde voor
voor alle
alle leeftijden
leeftijden
Kronen,
Kronen,inlays,
inlays,etsbrug,
etsbrug,dummy
dummywortelkap
wortelkap
Volledig
Volledigkunstgebit
kunstgebit(boven
(bovenen/of
en/ofonder)
onder)

per
per55jaar
jaar

ja
ja

ja
ja

Reparatie/rebasen
Reparatie/rebasenvolledig
volledigkunstgebit
kunstgebit(boven
(bovenen/of
en/ofonder)
onder)




ja
ja

ja
ja




ja
ja

Implantaten
Implantatenondergebit
ondergebit




ja
ja

Implantaten
Implantatenhonorarium
honorariumen
en(poli)klinische
(poli)klinischebijkomende
bijkomendekosten
kosten




ja
ja

Tandheelkunde
Tandheelkundebij
bijbepaalde
bepaaldeindicatie/handicap
indicatie/handicap




ja
ja

Orthodontie
Orthodontie
Orthodontie
Orthodontie(éénmalig
(éénmaligvoor
voorhele
heleverzekeringsduur,
verzekeringsduur,wachttijd
wachttijd11jaar)
jaar)
Orthodontie
Orthodontiebij
bijbepaalde
bepaaldeindicatie/handicap
indicatie/handicap




ja
ja

Mondzorg
Mondzorg bij
bij ongevallen
ongevallen
Onvoorziene
Onvoorzienetandheelkundige
tandheelkundigezorg
zorgbij
bijongevallen
ongevallen(totale
(totalevergoeding
vergoeding
per
perongeval
ongevalongeacht
ongeachtaantal
aantalaanvullende
aanvullendeverzekeringen)
verzekeringen)

18
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Juridische informatie
Organisatie
CZ Groep Zorgverzekeraar, statutaire naam: owm Centrale Zorgverzekeraars groep,
Zorgverzekeraar u.a. (KVKnr. 41095222)
CZ Groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar, statutaire naam: owm Centrale
Zorgverzekeraars groep, Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar u.a. (KVKnr. 18028752)
Adres
Postbus 90152, 5000 LD Tilburg
Verzekeringsvoorwaarden inzien?
Ga naar www.cz.nl/voorwaarden, een CZ kantoor of bel ons. Op de verzekeringsovereenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
Niet tevreden?
Laat het ons gerust weten. Onze klachtenprocedure vindt u via www.cz.nl/klachten. CZ is als
zorgverzekeraar aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (SKGZ).
De SKGZ is door de Minister aangewezen als geschilleninstantie voor de zorgverzekering en
voldoet aan alle kwaliteitseisen van de overheid. Meer informatie vindt u op www.skgz.nl.
Ook zien de volgende instanties toe op hoe wij als verzekeraar werken: De Nederlandsche Bank,
Autoriteit Financiële Markten (vergunningen 12001020/12000561), de Nederlandse Zorgautoriteit
en het Nederlands Zorginstituut.

590.081.1938

Aan de inhoud van dit pakketoverzicht kunt u geen rechten ontlenen.

