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Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en 

de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen

De basisverzekering heet bij ons de OZF Zorgpolis. Dit is een 

 

 

De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering

De overheid stelt de voorwaarden van de basisverzekering vast. 

Deze worden vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de daarbij 

behorende regelgeving. Elke zorgverzekeraar moet zich hier strikt 

Hoe vindt u de vergoeding die u zoekt?

 

de  

Vergoedingen

bladzijde 46 tot en met 64.

 

Let op!

vergoeden. U moet dan op meerdere plaatsen in deze voorwaarden 

zoeken om onze totale vergoeding te bepalen.

Toestemming nodig?

Voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners en zorginstellingen 

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg 

 

vergoeding vermeld.

 

 

Verplicht eigen risico

verplicht eigen risico. De overheid stelt de hoogte van het verplicht 

eigen risico vast. 

 

Deze beleidsregel is vastgesteld op basis van de Wmg.

vergoed krijgt via de eigen basisverzekering.

 

Vrijwillig gekozen eigen risico

 

vermeld staat bij verplicht eigen risico. 

Wat vindt u waar?

 Bladzijde
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Algemene voorwaarden
OZF Zorgpolis

Artikel 1 Waarop is de basisverzekering 
gebaseerd?
1.1 Deze verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op:

1.2 Ook gebaseerd op stand wetenschap en praktijk

1.3 Samenwerking met gemeenten

eigen omgeving zo goed mogelijk te organiseren. Bepaalde 

onderdelen van deze zorg worden door ons vergoed (zoals 

 

de gemeente vergoed op basis van de Wet Maatschappelijke 

 

Artikel 2 Wat verzekert de basisverzekering 
(aanspraken en vergoedingen) en voor wie  
is deze bedoeld?
2.1 Met deze basisverzekering heeft u aanspraak op en/of recht 

op de vergoeding van kosten van zorg

De overheid bepaalt welke zorg verzekerd is. De verzekering kan 

vergoeding van de kosten. 

2.2 Procedure verzekering afsluiten

2.3 Aanmelding en inschrijving

hierop vastgelegd. U ontvangt ook een zorgpas van ons. Het polisblad 

kosten van zorg volgens deze wet.

2.4 De Zorgverzekeringswet bepaalt op welke zorg u recht heeft 

en hoeveel

 

2.5 Coulance

In bijzondere gevallen en voor zover dit niet in strijd is met de 

 

Artikel 3 Wat is niet verzekerd 
(uitsluitingen)?
3.1 U heeft geen aanspraak op en/of recht op de vergoeding van 

kosten van zorg, als u die zorg nodig heeft als gevolg van 1 van 

de volgende situaties in Nederland:

3.2 U heeft geen aanspraak op en/of recht op de vergoeding van 

kosten van: 

Let op!

de vergoeding van kosten van deze zorg. In de polisvoorwaarden 

moet dan expliciet staan dat wij deze wel vergoeden.

3.3 Als u uw afspraken niet nakomt of voorgeschreven middelen 

niet afhaalt
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3.4 Laboratoriumonderzoek aangevraagd door alternatief arts

aangevraagd door een zorgverlener die op dat moment in de rol van 

3.5 Kosten van behandeling die uzelf of een familielid uitvoert

 

gevallen.

3.6 Aanspraken of vergoedingen die voortvloeien uit terrorisme

3.6.1 

 

 

3.6.2 

 

 

3.6.3 

Zorgverzekeringswet.

3.7 Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (Wmo) 2015 of andere wettelijke voorschriften

 

en wij hierover van mening? Dan hebben wij het recht om met alle 

volgt dat het recht op zorg aangewezen is op grond van een andere 

Artikel 4 Wat wordt vergoed? En naar welke 
zorgverlener of zorginstelling kunt u gaan? 
4.1 Met deze basisverzekering heeft u aanspraak op en/of recht 

op de vergoeding van kosten van zorg

Wij vergoeden het deel van deze kosten dat niet onder de eigen 

 

 

4.2 Gecontracteerde zorgverleners of zorginstellingen

Omzetplafonds

de zorgkosten te beperken. Dit is noodzakelijk om een grote 

andere gecontracteerde zorgverlener te gaan. U moet met een 

dergelijk verzoek van ons instemmen. 

4.3 Niet-gecontracteerde zorgverleners of zorginstellingen

onvoldoende zorg hebben ingekocht en de gecontracteerde 
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vergoeden wij de kosten van zorg. Dit doen wij tot maximaal het 

 

4.4 Soms moet u iets terugbetalen

 

4.5 Als u zorgbemiddeling en/of wachtlijstbemiddeling nodig 

heeft

 

 

Dit noemen wij wachtlijstbemiddeling.

zorginstelling te vinden.

contact met ons op.

Artikel 5 Wat zijn uw verplichtingen?
5.1 Hieronder leest u aan welke verplichtingen u moet voldoen

kosten van zorg.

5.2 Algemene verplichtingen

 

aansprakelijke derde.

5.3 Verplichtingen als u gedetineerd bent 

 

5.4 Verplichtingen als u zelf nota’s declareert

 

 

nota voorzien van de behandelcode ontvangen. De behandelcodes 

 

5.5 Verplichting: binnen een bepaalde tijd declareren 

 

Let op! 

Wordt een behandeling gedeclareerd in de vorm van een diagnose

 

5.6 Verplichting: geef wijzigingen in uw situatie binnen 1 maand 

aan ons door
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Artikel 6 Wat is uw verplicht eigen risico?
6.1 Bent u 18 jaar of ouder en premie verschuldigd? 

 

6.2 De eerste € 375,- van uw zorgkosten betaalt u zelf

 

 

Let op!

risico. Loopt de behandeling door in een volgend kalenderjaar? Dan 

6.3 Voor sommige zorgkosten geldt geen verplicht eigen risico

dit onderzoek ergens anders wordt verricht en apart in rekening 

 

 

 

zorg aan die donor is verstreken. Deze zorgperiode is maximaal 

vergoed krijgt via de eigen basisverzekering.

chronische aandoeningen. Deze beleidsregel is vastgesteld op 

basis van de Wmg.

 

6.4 Vrijgesteld van verplicht eigen risico

eigen risico.

6.5 Zorgkosten die wij niet vergoeden tellen niet mee voor het 

verplicht eigen risico

6.6 Verplicht eigen risico gaat in als u 18 jaar wordt

e dag van de maand die volgt op de kalender

6.7 Verplicht eigen risico als uw basisverzekering later ingaat

6.8 Verplicht eigen risico als uw basisverzekering eerder eindigt

6.9 Verplicht eigen risico bij een diagnose-behandelcombinatie (DBC)

is het startmoment van de behandeling bepalend voor het verplicht 

eigen risico dat wij moeten toepassen. Meer over de vergoedingen 

6.10 Verplicht eigen risico in mindering brengen

een zorgverlener met wie wij een overeenkomst hebben? Dan vergoeden 

Artikel 7 Wat is een vrijwillig gekozen eigen 
risico?
7.1 Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u per kalenderjaar kiezen 

voor een vrijwillig eigen risico
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7.2 Gevolg vrijwillig gekozen eigen risico

Dit doen wij nadat wij het verplicht eigen risico volledig in mindering 

 

U kiest naast het verplicht eigen risico voor een vrijwillig eigen  

 

 

 

7.3 Voor sommige zorgkosten geldt geen vrijwillig gekozen 

eigen risico 

dit onderzoek ergens anders wordt verricht en apart in rekening 

 

 

De kosten van nacontroles van de donor nadat de periode van zorg 

aan die donor is verstreken. Deze zorgperiode is maximaal 

vergoed krijgt via de eigen basisverzekering.

 chronische aandoeningen. Deze beleidsregel is vastgesteld op 

basis van de Wmg.

7.4 Zorgkosten die wij niet vergoeden tellen niet mee voor het 

vrijwillig gekozen eigen risico

 

verzekering. 

Deze bedragen staan los van het vrijwillig gekozen eigen risico en 

vrijwillig eigen risico.

7.5 Vrijwillig gekozen eigen risico gaat in als u 18 jaar wordt

e dag van de maand die 

7.6 Vrijwillig gekozen eigen risico als uw basisverzekering later 

ingaat

.

7.7 Vrijwillig gekozen eigen risico als uw basisverzekering  

eerder eindigt

 

7.8 Vrijwillig gekozen eigen risico bij een diagnose- 

behandelcombinatie (DBC)

 

Dan is het startmoment van de behandeling bepalend voor het 

vrijwillig gekozen eigen risico dat wij in mindering moeten brengen. 

algemene voorwaarden.

7.9 Vrijwillig gekozen eigen risico in mindering brengen

 

7.10 Vrijwillig gekozen eigen risico wijzigen

voorwaarden.

Artikel 8 Wat betaalt u?
8.1 Wij stellen uw premie vast

8.1.1 

basis van de premiegrondslag. 

8.1.2 

 

premie met ingang van de maand die volgt op de kalendermaand 

8.1.3 
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8.2 U (verzekeringnemer) betaalt de premie

8.3 Hoe u (verzekeringnemer) de premie en andere kosten betaalt

 

8.4 Vooraankondiging afschrijving

Artikel 9 Wat gebeurt er als u de premie niet 
op tijd betaalt?
9.1 Er zijn regels voor hoe u de premie betaalt

9.2 Wij verrekenen achterstallige premie met vergoeding van 

kosten van zorg

vergoeding met de nog achterstallige premie. 

9.3 Als u (verzekeringnemer) zich niet aan de betalingstermijn houdt

9.4 U kunt de verzekering pas opzeggen als achterstallige 

premie is betaald

9.5 Uitzondering op artikel 9.4

Artikel 10 Wat gebeurt er als u een 
betalingsachterstand heeft?
10.1 Betalingsregeling als u uw premie 2 maanden niet heeft 

betaald

e

e

e

 

10.2 Betalingsregeling als u (verzekeringnemer) een ander 

verzekert

wordt via de basisverzekering.

10.3 Verzekerde(n) ontvangen kopieën van informatie over de 

betalingsregeling

10.4 Wat gebeurt er als u (verzekeringnemer) uw premie 4 maanden 

niet heeft betaald?
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10.5 Als u (verzekeringnemer) het niet eens bent met de 

betalingsachterstand

 

 

10.6 Wat gebeurt er als u (verzekeringnemer) uw premie 6 maanden 

niet heeft betaald?

 

 

10.7 Is alle premie betaald? Dan melden wij u (verzekeringnemer) 

af bij het Zorginstituut Nederland

10.8 Wat wij aan u (verzekeringnemer) en het Zorginstituut 

Nederland melden

e

onderdeel d van de Zorgverzekeringswet. Deze overeenkomst

10.9 Vraagt u na wanbetaling een verzekering bij ons aan? 

En schrijven wij u in? 

Artikel 11 Wat als uw premie en/of 
voorwaarden veranderen?
11.1 Wij kunnen de premiegrondslag en voorwaarden van uw 

basisverzekering aanpassen

Bijvoorbeeld omdat de samenstelling van het basispakket verandert. 

11.2 Als uw premiegrondslag verandert

Een verandering in de premiegrondslag gaat niet eerder in dan 

opzeggen met ingang van de dag waarop de verandering ingaat 

 

 

11.3 Als de voorwaarden, aanspraken en/of vergoedingen 

veranderen

 

de basisverzekering opzeggen. Dit geldt niet als deze verandering 

Artikel 12 Wanneer gaat uw basis-
verzekering in?
12.1 De ingangsdatum van de basisverzekering staat op het 

polisblad

 

 

12.2 Al verzekerd? Dan kan de verzekering later ingaan 

12.3 Afsluiten binnen 4 maanden nadat de verzekeringsplicht 

ontstaat

waarop de verzekeringsplicht is ontstaan.
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12.4 Ingang verzekering kan tot 1 maand met terug werkende 

kracht per 1 januari

 
e

 

e

12.5 Uw basisverzekering wijzigen

 

12.6 Afspraken over collectiviteitskorting

 

Artikel 13 Wanneer mag u uw basis-
verzekering beëindigen?
13.1 Uw basisverzekering herroepen

 

niet is ingegaan. 

 

 

 

13.2 Uw basisverzekering beëindigen

 

is deze opzegging onherroepelijk. 

 

bij ons de basisverzekering op.

verzekering voor de verzekerde op te zeggen. Is deze opzegging bij 

Dan eindigt de basisverzekering met ingang van de dag dat de 

e e kalendermaand die volgt op 

e dag van de volgende maand.

 

 

e dag van de volgende maand.

Artikel 14 Wanneer beëindigen wij uw basis-
verzekering?
14.1 In sommige gevallen beëindigen wij uw basisverzekering

voldoet aan de eisen voor inschrijving in de basisverzekering. 

algemene voorwaarden. 

14.2 Basisverzekering vervalt ook bij onrechtmatige inschrijving

verzekeringsplicht meer had? Dan verrekenen wij die premie met 
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14.3 Beëindigen als u bent aangemeld op grond van artikel 9a tot 

en met d van de Zorgverzekeringswet 

14.3.1 

grond van de Wet opsporing en verzekering onverzekerden

krachtens een andere zorgverzekering. Het gaat om de periode zoals 

14.3.2 

 

 

14.3.3  

4e

Artikel 15 Is er sprake van een medische 
noodsituatie buiten het woonland?

 

overschot van verzekerde naar het woonland. 

Let op!

 

voor rekening van de verzekerde te zijn betaald. U wordt dan geacht 

Artikel 16 Niet aansprakelijk voor schade 
door zorgverlener of zorginstelling

basisverzekering. 

Artikel 17 Wat moet u doen als derden 
aansprakelijk zijn?
17.1 Is een derde aansprakelijk voor kosten die het gevolg zijn 

van uw ziekte, ongeval of letsel?

om de kosten te verhalen op de veroorzaker. Het verhaalsrecht is 

 

17.2 U heeft een meldingsplicht 

17.3 Zonder toestemming mag u geen regeling treffen met derden 

Artikel 18 Heeft u een klacht?
18.1 Bent u het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen?

 

18.2 Wat doen wij met uw klacht?

18.3 Niet eens met onze reactie? Dan is herbeoordeling mogelijk

18.4 Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen?

18.5 Behandeling door burgerlijk rechter 

rechter stappen.

18.6 Klachten over formulieren

 

zo’n klacht geldt als bindend advies.
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18.7 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 19 Hoe gaan wij om met uw 
persoonsgegevens?

 

vragen wij u om persoonsgegevens

 

 

te bieden. 

waarborgen. 

Wij handelen hiermee volgens de eisen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Bovengenoemde gegevensverwerkingen zijn 

19.2 Als u geen informatie wilt over onze producten en diensten

19.3 Wij raadplegen het Centraal Informatie Systeem voor 

acceptatie

 

19.4 Wij mogen uw gegevens doorgeven aan derden

en polisgegevens vragen en geven. Dit mogen wij doen voor zover 

na te komen. Is het om een dringende reden noodzakelijk dat 

19.5 Wij registreren uw burgerservicenummer (BSN)

Artikel 20 Wat zijn de gevolgen van fraude?
20.1 Wat is fraude?

een ingediende vordering te beoordelen. 

20.2 Bij fraude geen aanspraak of vergoeding 

20.3 Andere gevolgen van fraude

Apotheek 

Apotheekhoudende

apotheker die zich in de apotheek laat bijstaan door apothekers 

verstaan wij ook de rechtspersoon die de zorg doet verlenen door 

apothekers die staan ingeschreven in voornoemd register.

Arts 

 

Begripsomschrijvingen

volgende begrippen?
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Arts voor de jeugdgezondheidszorg 

AWBZ

Basisverzekering

De zorgverzekering zoals die is vastgesteld in de Zorgverzekerings

Bedrijfsarts

namens de arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten.

Bekkenfysiotherapeut

Bureau Jeugdzorg

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Centrum voor erfelijkheidsonderzoek

 

Contract met preferentiebeleid

 

Dagbehandeling

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC-)zorgproduct

Diëtist

Ergotherapeut

EU- en EER-staat

 

 

Op grond van verdrags bepalingen is Zwitserland hiermee gelijkgesteld. 

Farmaceutische zorg

Fraude

Fysiotherapeut

de 

verstaan

Wet BIG.

Geboortecentrum

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Gezin

Gezondheidszorgpsycholoog

GGZ-instelling

trische aandoening levert en als zodanig is toegelaten.
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Huidtherapeut 

Huisarts

Hulpmiddelenzorg

IDEA-contract

 

zorg zijn gemaakt.

Jeugdarts

Kaakchirurg

Kalenderjaar

Ketenzorg

Een zorgprogramma georganiseerd rondom een bepaalde aandoening.

Kinder- en jeugdpsycholoog 

Klinisch psycholoog

Kraamcentrum

die voldoet aan door de wet vastgestelde eisen.

Kraamzorg

Laboratoriumonderzoek 

Logopedist

Een logopedist die voldoet aan de eisen als vermeld in het 

MDO-constructie GGZ

Een samenwerkingsverband binnen een GGZ instelling waarbij een 

heden worden besproken.

Medisch adviseur

De arts die ons in medische aangelegenheden adviseert.

Medisch specialist

 

 

Mondhygiënist

 

Multidisciplinaire samenwerking 

verschillende disciplinaire achtergrond in samenhang leveren en 

waarbij regie noodzakelijk is om het zorgproces rondom de 

verzekerde te leveren.

Oefentherapeut 

Opname

Optometrist

Orthodontist

Orthopedagoog-generalist

Podotherapeut
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Polisblad 

 

Preferente geneesmiddelen

Psychiater

Psychotherapeut

 

 

Revalidatie

Specialist ouderengeneeskunde

Tandarts

 

Tandprotheticus

Taxe-prijs

U/uw 

De verzekerde persoon. Deze staat genoemd op het polisblad. Met 

 

aangegaan.

Uitsluitingen

van kosten.

 

Verblijf

Verdragsland

Verloskundige

 

Verwijzing/verklaring

Verzekerde

Ieder die als zodanig op het polisblad is vermeld.

Verzekeringnemer

Degene die de verzekeringsovereenkomst met ons is aangegaan.

Wet BIG

omschreven. In de bijbehorende registers staan de namen van de 

Wij/ons

Wijkverpleegkundige

Wlz

Wmo

Zelfstandig behandelcentrum

 

Ziekenhuis

Zorggroep

samen ketenzorg levert.

Zorgverlener 

Zorgverzekeraar

De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en 

verzekeringen in de zin van de Zorgverzekeringswet aanbiedt. 

Zorgverzekering

De Zorgverzekering zoals die is vastgesteld in de Zorgverzekerings

17



Inhoudsopgave Aanspraken en vergoedingen 
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Ogen en oren
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14.1 Gehoorprobleem 26
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Psychologische zorg

16  Generalistische Basis GGZ voor verzekerden  

van 18 jaar of ouder 27

17  Niet-klinische gespecialiseerde GGZ voor verzekerden  

van 18 jaar of ouder (tweedelijns GGZ) 28

18  Psychiatrisch ziekenhuisverblijf voor verzekerden  
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Artikel Bladzijde

Spreken en lezen

19 Logopedie 29

Vervoer

20 Vervoer per ambulance of zittend ziekenvervoer 30

20.1 Vervoer per ambulance 30

20.2 Zittend ziekenvervoer 30

Ziekenhuis, behandeling en verpleging

21 Astma Centrum in Davos (Zwitserland) 31

22 Erfelijkheidsonderzoek en -advisering 31

23 Mechanische beademing 31

24 Medisch-specialistische zorg, verpleging en verblijf  31

25 Plastische chirurgie 32

26 Revalidatie  33

26.1  Medisch-specialistische revalidatie  33

26.2 Geriatrische revalidatie 33

27 Second opinion 34

28 Thuisdialyse 34

29 Transplantaties van organen en weefsels 34

30 Verpleging en verzorging in eigen omgeving  

(extramuraal)  34

Zwanger (worden)/baby/kind

31 Bevalling en verloskundige zorg 35

31.1 Met medische noodzaak 35

31.2 Zonder medische noodzaak 35

32 In Vitro Fertilisatie (IVF), andere vruchtbaarheids-

bevorderende behandelingen, invriezen van sperma 

35

32.1 IVF 35

32.2 Andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen 36

32.3 Sperma invriezen 36

36

33 Kraamzorg 37

34 Oncologieonderzoek bij kinderen 37

35 Prenatale screening 37

Overig

36 Dieetadvisering 38

37 Huisartsenzorg 38

38 Ketenzorg bij Diabetes Mellitus type 2, COPD, astma 

 en/of VRM 38

39 Stoppen-met-rokenprogramma 39

40 Trombosedienst 39
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Botten, spieren en gewrichten

Artikel 1 Ergotherapie
 

 

als zorg plegen te bieden.

Voorwaarden voor vergoeding

vergoeding van de kosten van ergotherapie. 

zorgverlener.

Soms is bij gecontracteerde ergotherapeuten geen verklaring 

nodig

Let op!

teerde zorgverleners die DTE aanbieden. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

hiervoor contact met ons op. 

ons opvragen.

 

Wat wij niet vergoeden

 

Artikel 2 Voetzorg voor verzekerden met 
Diabetes Mellitus

 

 

  

vergoedingen OZF Zorgpolis.

Aanspraken en vergoedingen
OZF Zorgpolis
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Voorwaarden voor vergoeding

e

 

Wat wij niet vergoeden

bijbehorende ketenzorg waarin voetzorg is opgenomen. Dan 

Buitenland

Artikel 3 Wanneer heeft u aanspraak en/of 
recht op de vergoeding van zorg in het 
buitenland?
3.1 Gebruikt u zorg in een verdragsland, EU- of EER-staat?

wij een contract hebben.

 

 

Zorgpolis wordt genoemd.

vastgesteld.

 

3.2 Vergoeding van zorg in een land dat geen verdragsland, 

EU- of EER-staat is

Zorgpolis wordt genoemd.

vastgesteld.

 

3.3 Omrekenkoers buitenlandse valuta

 

 

 

3.4 Nota’s uit het buitenland

vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Fysiotherapie en oefentherapie

Artikel 4 Fysiotherapie en oefentherapie

 

er voor vergoeding gelden.

4.1 Fysiotherapie, oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar  

of ouder

e behandeling en de daaropvolgende behandelingen 

wel gaan om een aandoening die staat op een door de minister van 

periode opgenomen.
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Voorwaarden voor vergoeding

zorgverlener.

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

met ons op. 

ons opvragen.

 

 

Wat wij niet vergoeden

e

e

 

4.2 Fysiotherapie, oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar

Op de door de minister van VWS vastgestelde lijst is voor een aantal 

aandoeningen ook een maximale behandel periode opgenomen.  

 

 

van VWS vastgestelde lijst? Dan vergoeden wij de kosten van 

 

behandelingen. Dit geldt alleen als de extra behandelingen medisch 

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

zorgverlener.

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

met ons op. 

ons opvragen.

 

 

Soms is bij gecontracteerde fysio- en oefentherapeuten geen 

verklaring nodig

Let op!
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een verklaring van een verwijzer nodig. De verwijzer moet op de 

 

Wat wij niet vergoeden

 

 

4.3 Bekkenfysiotherapie voor verzekerden van 18 jaar of ouder

 

e

 

Voorwaarde voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

ons opvragen.

 

 

Wat wij niet vergoeden

 

verstrekt.

Hulpmiddelen

Artikel 5 Hulpmiddelen

 

Voorwaarden voor vergoeding

 

hiervoor direct contact opnemen met een gecontracteerde 

OZF Zorgpolis.

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde leverancier

Let op!

 

ons opvragen.

 

Wat wij niet vergoeden

 

 

Medicijnen (geneesmiddelen) en 
dieetpreparaten

Artikel 6 Farmaceutische zorg:  
geneesmiddelen en dieetpreparaten

verzekeringsovereenkomst aangewezen geneesmiddelen en 

dieetpreparaten. 
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voor vergoeding zijn opgenomen in het GVS. GVS staat voor 

vergoeding zijn opgenomen in het GVS voor zover wij deze hebben 

 

e

e

e

e land en op verzoek van een arts als bedoeld in die 

gebracht. Deze geneesmiddelen moeten bestemd zijn voor een 

 

Voorwaarden voor vergoeding geneesmiddelen en 

dieetpreparaten

mogen ook geleverd worden door andere medisch gespecialiseerde 

leveranciers.

 

Dan vergoeden wij alleen de geneesmiddelen die wij hebben 

met het geneesmiddel dat wij hebben aangewezen. De voorschrijver 
e

kosten van deze dieetpreparaten en de geneesmiddelen alleen als 

Voorwaarden voor vergoeding van (deel)prestaties

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde apotheekhoudende

Let op!

 

 

Let op! 

noodzaak.

Let op!

verzekering. 

neem contact met ons op. 

Let op! Eigen risico bij plaatsing spiraaltje voor verzekerden van  

 

 

 

is vrijgesteld van eigen risico.
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Wat wij niet vergoeden

het kader van een reis. 

staat dat wij deze niet mogen vergoeden. 
e

onder b van de Geneesmiddelenwet. 
e

Geneesmiddelenwet. 

geneesmiddel. 

 

 

Mond en tanden (mondzorg)

 

Artikel 7 Orthodontie (beugel) in bijzondere 
gevallen

hebben zonder deze aandoening? Dan vergoeden wij de kosten van 

deze behandeling.

Voorwaarden voor vergoeding

 

Wat wij niet vergoeden

 

Artikel 8 Tandheelkundige zorg voor  
verzekerden tot 18 jaar

gevolg is van een ongeval.

 

Voorwaarden voor vergoeding
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Artikel 9 Tandheelkundige zorg voor verze-
kerden van 18 jaar of ouder - kaakchirurgie

 

Voorwaarden voor vergoeding

medische gronden voor zijn.

Wat wij niet vergoeden

Artikel 10 Tandheelkundige zorg voor  
verzekerden van 18 jaar of ouder - uitneembare 
volledige prothesen (kunstgebitten)

 

onderkaak.

elementen.

niet te betalen.

. 

bij ons opvragen. 

Voorwaarden voor vergoeding

 

 

 

maken en plaatsen? En zijn de totale kosten voor een volledige 

 

techniekkosten.

de mond nodig.

Artikel 11 Implantaten 
11.1 Implantaten 

hebben zonder deze aandoening? Dan vergoeden wij de tandheel

bij ons opvragen.

Voorwaarden voor vergoeding

Let op!

11.2 Uitneembare volledige prothese (klikgebit) op implantaten
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Dan vergoeden wij deze prothese. Er moet wel sprake zijn van een 

 

opvragen.

Voorwaarden voor vergoeding

 

Let op!

vergoedingen OZF Zorgpolis.

Artikel 12 Tandheelkundige zorg voor 
verzekerden met een handicap

Voorwaarden voor vergoeding

 

 

 

Artikel 13 Tandheelkundige zorg in 
bijzondere gevallen

 

hebben zonder de medische aandoening. 

aandoening. 

behandelingen. 

Voor zover het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met 

den 

bij 

 

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

doorverwezen.

Let op!

Ogen en oren

Artikel 14 Audiologisch centrum
14.1 Gehoorproblemen

noodzakelijk is.

Voorwaarde voor vergoeding 

14.2 Spraak- en taalstoornissen bij kinderen

van een diagnose. 

Voorwaarde voor vergoeding
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Artikel 15 Zintuiglijke gehandicaptenzorg

 

de handicap.

met de beperking. 

 

Voorwaarden voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

hiervoor contact met ons op. 

ons opvragen.

Wat wij niet vergoeden

Psychologische zorg

Artikel 16 Generalistische Basis GGZ voor 
verzekerden van 18 jaar of ouder

Toegestane medebehandelaren zijn behandelaren met een beroep 

 

Voorwaarden voor vergoeding

 

e

 

worden vóór de start van deze behandeling. In het geval dat dit 

aan ons te overleggen.
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Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

bij ons opvragen.

 

Wat wij niet vergoeden

 

 

Artikel 17 Niet-klinische gespecialiseerde 
GGZ voor verzekerden van 18 jaar of ouder 
(tweedelijns GGZ)

kosten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg geleverd 

 

Voorwaarden voor vergoeding

 

e

 

worden vóór de start van deze behandeling. In het geval dat dit 

 

aan ons te overleggen.

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

opvragen.

 

Wat wij niet vergoeden

Artikel 18 Psychiatrisch ziekenhuisverblijf 
voor verzekerden van 18 jaar of ouder

Uw behandeling moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een 

zorg plegen te bieden.
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Hoeveel dagen verblijf met behandeling vergoeden wij?

doel.

Voorwaarden voor vergoeding

e

worden vóór de start van deze behandeling. In het geval dat dit 

aan ons te overleggen.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op! 

hiervoor contact met ons op. 

opvragen.

Wat wij niet vergoeden

 

Spreken en lezen

Artikel 19 Logopedie

wat logopedisten als zorg plegen te bieden. Hieronder valt ook 

Voorwaarden voor vergoeding

kosten van logopedie. 

zorgverlener.

Soms is bij gecontracteerde logopedisten geen verklaring nodig

Let op!

vergoeding. Met een aantal gecontracteerde logopedisten hebben 

hiervoor contact met ons op. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

hiervoor contact met ons op. 

ons opvragen.
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Wat wij niet vergoeden

 

Vervoer

Artikel 20 Vervoer per ambulance of zittend 
ziekenvervoer
20.1 Vervoer per ambulance

Let op!

 

 

verzekering wordt vergoed.

een behandeling moet ondergaan. 

een prothese aanmeet en passend maakt. De prothese moet 

Voorwaarden voor vergoeding

20.2 Zittend ziekenvervoer

ondergaan.

verplaatsen.

 

basisverzekering wordt vergoed.

behandeling moet ondergaan.

een prothese aanmeet en passend maakt. De prothese moet 

 

Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer

e 

e moet er dan sprake zijn van een onbillijkheid van overwegende 

in aanmerking komt.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde taxivervoerder

Let op!

Wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer

Voorwaarden voor vergoeding
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Ziekenhuis, behandeling en verpleging

Artikel 21 Astma Centrum in Davos 
(Zwitserland)

Voorwaarden voor vergoeding

Artikel 22 Erfelijkheidsonderzoek en 
-advisering

stamboomonderzoek. 

personen adviseren.

Voorwaarde voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Artikel 23 Mechanische beademing

Mechanische beademing thuis

mechanische beademing.

Voorwaarde voor vergoeding

U bent doorwezen door een longarts.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

 
Artikel 24 Medisch specialistische zorg, 
verpleging en verblijf

en verbandmiddelen die bij die behandeling horen. 

wat medisch specialisten als zorg plegen te bieden.

Voor sommige behandelingen bestaat er tijdelijk recht op vergoeding 

31



Let op!

bevoegd is 4 maal per jaar behandelingen op basis van “voorwaarde

.

Hoeveel dagen verblijf vergoeden wij?

 

als doel.

Voorwaarden voor vergoeding 

Let op!

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op! Het is mogelijk dat wij een zorgverlener niet gecontracteerd 

hebben. Ook is het mogelijk dat wij een zorgverlener niet voor 

 

Een lijst met de hoogte van de vergoedingen bij niet (voor bepaalde 

Wat wij niet vergoeden

vergoedingen OZF Zorgpolis.

Artikel 25 Plastische chirurgie
 

aandoening. 

graads verbranding. 

 Let op! Een zorgverlener met wie wij een contract hebben voert 
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Voorwaarden voor vergoeding 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Wat wij niet vergoeden

medische noodzaak. 

Artikel 26 Revalidatie 

26.1 Medisch-specialistische revalidatie 

 

Klinisch en niet-klinisch revalideren

Hoeveel dagen klinische verblijf vergoeden wij?

 

Voorwaarden voor vergoeding

medisch specialist.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

26.2 Geriatrische revalidatie

zorginstelling.

Hoeveel dagen geriatrische revalidatie vergoeden wij?

 

toestaan.

Voorwaarden voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

hiervoor contact met ons op. 
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Artikel 27 Second opinion
 

e

e arts.

Voorwaarden voor vergoeding

behandelingen die vallen onder de voorwaarden van de 

basisverzekering.

 
e

e e behandelaar.
e behandelaar. 

Wat wij niet vergoeden

Een second opinion valt niet onder de verzekerde zorg als de second 

verzekering verzekerde behandeling.

Artikel 28 Thuisdialyse

in de oorspronkelijke staat. Wij vergoeden alleen de aanpassings

niet in voorzien.

 

Voorwaarde voor vergoeding

 

Let op!

Artikel 29 Transplantaties van organen en 
weefsels

 

e e e graad zijn.

regelgeving.

gekozen donor. 

 

 

Let op! e e

kosten van vervoer dan ten laste van de basisverzekering van de 

deze kosten ten laste van de basisverzekering van de ontvanger. 

horen hier niet bij. 

Voorwaarde voor vergoeding

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

.

Een lijst met de hoogte van de vergoedingen (voor bepaalde 

Artikel 30 Verpleging en verzorging in de 
eigen omgeving (extramuraal)
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handelingen.

Let op! Voor bepaalde doelgroepen is het mogelijk om een 

Voorwaarde voor vergoeding

zorgplan. In het zorgplan wordt onder andere een onderverdeling 

Wat wij niet vergoeden

OZF Zorgpolis.

Zwanger (worden)/baby/kind

Artikel 31 Bevalling en verloskundige zorg 

31.1 Met medische noodzaak

onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist vallen. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

31.2 Zonder medische noodzaak

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

Artikel 32 In Vitro Fertilisatie (IVF), andere 
vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, 

32.1 IVF 

e e e

Wat wordt verstaan onder een IVF-poging tot zwangerschap?

e e

geplaatst.

e poging. 
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Wat wordt verstaan onder doorgaande zwangerschap?

e

Voorwaarden voor vergoeding

 

Maximum vergoeding voor geneesmiddelen

van geneesmiddelen staat.

Wat wij niet vergoeden
e

voor de geneesmiddelen die nodig zijn voor de 4e en volgende 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

32.2 Andere vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen 

Voorwaarden voor vergoeding

Maximum vergoeding voor geneesmiddelen

waarin deze maximale vergoeding van geneesmiddelen staat.

Wat wij niet vergoeden
e en 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

32.3 Sperma invriezen

Voorwaarden voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

 

Ook aanspraak op vergoeding bij andere medische indicaties
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Ook aanspraak op vergoeding bij IVF-gebonden indicatie

 

Let op!

Voorwaarden voor vergoeding 

 

 

 

Maximum vergoeding voor geneesmiddelen

waarin deze maximale vergoeding van geneesmiddelen staat.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Artikel 33 Kraamzorg

door wat kraamverzorgenden plegen te bieden.

Thuis of in een geboorte- of kraamcentrum

In het ziekenhuis

 

verstreken zijn? Dan bestaat er voor de resterende dagen recht 

 

Hoeveel uren kraamzorg vergoeden wij?

 

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Artikel 34 Oncologieonderzoek bij kinderen

registreert ingezonden lichaamsmateriaal en stelt de diagnose.

Artikel 35 Prenatale screening

 

e trimester 

doorverwezen.

 Let op!

 worden.

Voorwaarde voor vergoeding
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Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

zorgverlener die wij niet hebben gecontracteerd? Dan vergoeden wij 

Een lijst met de hoogte van de vergoedingen bij niet voor prenatale 

Overig

Artikel 36 Dieetadvisering

een medisch doel. 

Voorwaarden voor vergoeding 

zorgverlener.

Soms is bij gecontracteerde diëtisten geen verklaring nodig

Let op!

nodig voor een vergoeding. Met een aantal gecontracteerde 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

contact met ons op.

 

Wat wij niet vergoeden

 

Artikel 37 Huisartsenzorg

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Artikel 38 Ketenzorg bij Diabetes Mellitus 
type 2, COPD, astma en/of VRM

 

zorgverleners van verschillende disciplines hebben een rol in het 

zorgprogramma. 

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorggroep

Let op!

vergoedingen OZF Zorgpolis.

hiervoor contact met ons op. 
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Artikel 39 Stoppen-met-rokenprogramma
 

 

te bieden.

Voorwaarden voor vergoeding 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.

Artikel 40 Trombosedienst

verantwoordelijk.

bloedstolling te beïnvloeden.

Voorwaarde voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

 

ons opvragen.
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Algemene voorwaarden
Aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen

e

Artikel 1 Hoe sluit u de aanvullende 
(tandheelkundige) verzekering af?
1.1 De aanvullende verzekering aanvragen

deze algemene voorwaarden.

1.2 Soms kunnen wij u niet aanvullend verzekeren

 

1.3 Verzekerden jonger dan 18 jaar

verzekerd is.

Artikel 2 Wat verzekert de aanvullende 
(tandheelkundige) verzekering?
2.1 Wat wij vergoeden

begonnen bepalend.

2.2 Vergoeding van zorg bij verblijf in het buitenland

 

Let op!

 

2.3 Wat wij niet vergoeden (samenloop van kosten)

worden verstrekt. Ook moet de vergoeding onder de dekking van  

OZF Zorgpolis zijn verrekend. Dat geldt niet voor het verplicht 

 

bestaan.
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2.4 Kosten die voortvloeien uit terrorisme

Is er sprake van kosten als gevolg van terrorisme? Dan vergoeden  

 

 

2.5 Vergoedingsvolgorde bij meerdere verzekeringen

Artikel 3 Is er een verplicht en vrijwillig 
gekozen eigen risico?

risico zijn alleen van toepassing op de OZF Zorgpolis. Voor de 

Artikel 4 Wat betaalt u?
4.1 Hoogte van uw premie

OZF stelt de premie vast. De te betalen premie staat op het 

e dag van de maand die volgt op de maand waarin de overschrijding 

algemene voorwaarden.

4.2 Als u de premie niet op tijd betaalt

e

e dag van de maand nadat de genoemde betalings

4.3 Verrekening

verrekenen met een van ons te ontvangen vergoeding. Dat mag 

 

Artikel 5 Wat als uw premie en/of 
voorwaarden wijzigen?
5.1 Wij kunnen uw premie en/of voorwaarden wijzigen

 

5.2 Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen

 

 

5.3 Soms is opzeggen na wijzigingen in de premie en/of 

voorwaarden niet mogelijk

 

Artikel 6 Wanneer gaat uw aanvullende 
(tandheelkundige) verzekering in? En hoe 
wijzigt u deze?
6.1 Uw aanvullende (tandheelkundige) verzekering gaat in op 

1 januari

 

6.2 Uw aanvullende (tandheelkundige) verzekering wijzigen
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Artikel 7 Hoe beëindigt u uw aanvullende 
(tandheelkundige) verzekering?

 

onherroepelijk. 

Artikel 8 Wanneer beëindigen wij uw aanvul-
lende (tandheelkundige) verzekering?

e

aanmaning stellen.

de OZF Zorgpolis.

Artikel 9 Hoe gaan wij om met materiële 
controle?

 

 

 

Begripsomschrijvingen

verzekeringen staan. Wat verstaan wij onder de volgende begrippen?

Aanvullende (tandheelkundige) verzekering(en)

Hospice

Ongeval

Wij/ons 

Zorgverzekeraar
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2 Alternatieve geneeswijzen 46

Botten, spieren en gewrichten

3 Bewegen in extra verwarmd water bij reuma 46

4 Chiropractie 46
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6.2 Pedicurezorg bij diabetes 47
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 van 18 jaar of ouder 49

14.2 Fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden

 tot 18 jaar 50

15 Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten 51

Huid

16 Acnébehandeling 51

51

18 Epilatiebehandeling 51

Hulpmiddelen

19 Hulpmiddelen 52

19.1 Eigen bijdrage pruiken 52

19.2 Hoofdbedekking bij oncologie 52

19.3 Persoonlijke alarmeringsapparatuur op medische 

 indicatie 52

19.4 Plakstrips mammaprothese 52

Artikel Bladzijde

Hulpmiddelen (vervolg)

19.5 Plaswekker 53

19.6 Steunpessarium 53

19.7 Trans-therapie 53

Medicijnen (geneesmiddelen) en dieetpreparaten 

20 Farmaceutische zorg 53

20.1 Wettelijke eigen bijdrage (bovenlimietprijs GVS) 53

20.2 Melatonine 53

20.3 Anticonceptiva voor verzekerden van 21 jaar of ouder 54

Ogen en oren

21 Brillen en/of contactlenzen 54

22 Ooglaseren en lensimplantatie 54

23 Hoortoestel (wettelijke eigen bijdrage) 54

Preventief

24 Consulten, vaccinaties en geneesmiddelen in verband

 met een reis naar het buitenland 55

25 Griepvaccinaties 55

26 Preventieve cursussen 55

27 Zelftest darmkankerscreening 56

Psychologische zorg

28 Hoogduin, Schaap en Kladler 56

Spreken en lezen

29 Stottertherapie 56
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30 Vervoer en overnachting in een gasthuis 56

30.1 Vervoer van zieken 56

30.2 Bezoekkosten 57

30.3 Overnachting in een gasthuis bij poliklinische  

behandelcyclus 57
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33 Plastische en cosmetische chirurgie 58

33.1 Correctie van de bovenoogleden 

(met medische indicatie) 58
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Alternatief

Artikel 1 Alternatieve geneesmiddelen

middelen.

Voorwaarden voor vergoeding

voorgeschreven door een arts. 

waarin alle geneesmiddelen zijn opgenomen die via een apotheek 

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 2 Alternatieve geneeswijzen

Voorwaarden voor vergoeding

beroepsvereniging die voldoet aan onze criteria. Het overzicht 

met beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria vindt 

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

AV Royaal

Botten, spieren en gewrichten

Artikel 3 Bewegen in extra verwarmd water 
bij reuma 

met extra verwarmd water. 

Voorwaarden voor vergoeding

 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 4 Chiropractie 

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

kalenderjaar

Vergoedingen aanvullende verzekeringen
AV Compact en AV Royaal

 

 

en 

vergoeden. Bij iedere vorm van zorg geven wij aan welk deel van de zorg verzekerd is en hoe hoog de vergoeding is. De vermelde vergoeding van 
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Artikel 5 Osteopathie 

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

kalenderjaar

Artikel 6 Pedicurezorg bij reuma of diabetes
6.1 Pedicurezorg bij reuma

 

Voorwaarden voor vergoeding

specialist. Uit deze verklaring moet blijken dat voetverzorging 

zorg? Dan moet deze geregistreerd staan in het kwaliteitsregister 

Wat wij niet vergoeden

6.2 Pedicurezorg bij diabetes

 

Voorwaarden voor vergoeding

OZF Zorgpolis.

zorg? Dan moet deze geregistreerd staan in het kwaliteitsregister 

Wat wij niet vergoeden

 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

 

Artikel 7 Podotherapie/podologie/ 
podoposturale therapie

Voorwaarden voor vergoeding

 

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 8 Sportarts 

in een Sportmedische Instelling.

Voorwaarde voor vergoeding

47



AV Compact 

AV Royaal

Artikel 9 Sportmedisch onderzoek

een sportarts in een Sportmedische Instelling.

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 10 Steunzolen

Voorwaarden voor vergoeding

 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Buitenland

Artikel 11 Vervoer verzekerde en vervoer 
stoffelijk overschot naar Nederland 
(repatriëring)

Voorwaarden voor vergoeding

gegeven voor het vervoer.

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 12 Zorg in het buitenland 

12.1 Spoedeisende zorg in het buitenland

 

 

zorg direct nood zakelijk is. Deze vergoeding geldt alleen als 

Wij vergoeden:

 

Let op!

Voorwaarden voor vergoeding

van de medische behandeling. 

AV Compact 

AV Royaal
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12.2 Vervoerskosten na zorgbemiddeling naar België of 

Duitsland

vervoer.

Voorwaarden voor vergoeding

Zorgbemiddeling.

 

 

gecontracteerde taxivervoerder.

AV Compact 

AV Royaal

12.3 Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na 

zorg bemiddeling naar België of Duitsland

Voorwaarden voor vergoeding

vervoerskosten.

 

AV Compact 

leden samen
 

AV Royaal

leden samen
 

Fysiotherapie en oefentherapie

Artikel 13 Beweegprogramma’s

.

 

Voorwaarde voor vergoeding

specialist.

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op! U volgt het beweegprogramma bij een hiervoor door ons 

 

 

 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 14 Fysiotherapie en oefentherapie
14.1 Fysiotherapie, oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar  

of ouder

e

e

behandelingen.

Voorwaarde voor vergoeding

specialist. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde therapeut 

Let op!
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met ons op. 

ons opvragen. 

 

Soms is bij een gecontracteerde fysiotherapeut en/of 

oefen therapeut geen verwijzing nodig

gemaakt over 

Wat wij niet vergoeden

.

AV Compact 

AV Royaal

14.2 Fysiotherapie, oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar

Voorwaarde voor vergoeding

specialist. 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde therapeut 

Let op!

 

ons opvragen. 

 

Soms is bij een gecontracteerde fysiotherapeut en/of 

oefen therapeut geen verwijzing nodig

gemaakt over 

hiervoor ook contact met ons opnemen.

Wat wij niet vergoeden

.
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AV Compact 

behandeld door een zorgverlener die wij hebben gecontracteerd. 

 
behandeld door een zorgverlener die wij niet hebben  

 
 

AV Royaal

behandeld door een zorgverlener die wij hebben gecontracteerd. 

 
behandeld door een zorgverlener die wij niet hebben  

 

Artikel 15 Fysiotherapeutische  
(na)zorgtrajecten

medische behandeling van kanker.

 

e

 

Voorwaarde voor vergoeding

specialist.

 

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!

 

AV Compact 

AV Royaal

Huid

Artikel 16 Acnébehandeling

materialen.

Voorwaarden voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Voorwaarden voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 18 Epilatiebehandeling

laserkliniek.
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Voorwaarden voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

 
verzekering

Hulpmiddelen

Artikel 19 Hulpmiddelen

het gaat en welke voorwaarden er voor vergoeding gelden. 

19.1 Eigen bijdrage pruiken 

Voorwaarde voor vergoeding

.

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

19.2 Hoofdbedekking bij oncologie

Voorwaarde voor vergoeding

speciaalzaak.

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

19.3 Persoonlijke alarmeringsapparatuur op medische indicatie 

19.3.1 Persoonlijke alarmeringsapparatuur via een door ons 

gecontracteerde leverancier

leverancier.

hiervoor contact met ons op.

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

19.3.2 Persoonlijke alarmeringsapparatuur via een niet- 

gecontracteerde leverancier

Voorwaarden voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

19.4 Plakstrips mammaprothese

 

AV Compact 

AV Royaal
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19.5 Plaswekker

vergoeden wij het bijbehorende broekje.

AV Compact 

 
verzekering

AV Royaal

 
verzekering

19.6 Steunpessarium 

verlichten.

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

19.7 Trans-therapie 

Voorwaarde voor vergoeding

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op! Een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier levert de 

 

hiervoor contact met ons op.

AV Compact 

AV Royaal

Medicijnen (geneesmiddelen) en 
dieetpreparaten

Artikel 20 Farmaceutische zorg
 

20.1 Wettelijke eigen bijdrage (bovenlimietprijs GVS)

 

 

Wat wij niet vergoeden

Wij vergoeden de eigen bijdrage niet als gevolg van overschrijding 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

20.2 Melatonine

 

Voorwaarde voor vergoeding

 

een door ons gecontracteerde instelling.  

hiervoor contact met ons op.

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!

die geleverd zijn via eFarma? Dan is er in dat kalenderjaar geen vergoeding 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal
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20.3 Anticonceptiva voor verzekerden van 21 jaar of ouder

Voorwaarden voor vergoeding

medisch specialist.
e

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!  

 

de basisverzekering. Het eigen risico geldt dan alleen voor de spiraal.  

Wat wij niet vergoeden

verzekeringen.

AV Compact 

AV Royaal

Ogen en oren

Artikel 21 Brillen en/of contactlenzen 

e

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

lenzen samen

AV Royaal

lenzen samen

Artikel 22 Ooglaseren en lensimplantatie

Voorwaarden voor vergoeding

 

verzekering.

Let op!  

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

verzekering

Artikel 23 Hoortoestel (wettelijke eigen 
bijdrage)

Voorwaarde voor vergoeding

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde leverancier

Let op!

hebben gecontracteerd? Dan geldt een maximale vergoeding van  

 per hoortoestel.
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AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Preventief 

Artikel 24 Consulten, vaccinaties en 
geneesmiddelen in verband met een 
reis naar het buitenland

 

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverlener

Let op!

zorgverleners geldt namelijk een maximale vergoeding per 

zorgverleners? Dan is er in dat kalenderjaar geen vergoeding meer 

ook het geval.

 

AV Compact 

 

 
 

per kalenderjaar

AV Royaal

 

 
 

per kalenderjaar

Artikel 25 Griepvaccinaties

Voorwaarde voor vergoeding

. 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 26 Preventieve cursussen

 

 

ons opvragen.
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Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 27 Zelftest darmkankerscreening

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Psychologische zorg

Artikel 28 Hoogduin, Schaap en Kladler

Voorwaarde voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

vergoeding van deze voorwaarden.

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Spreken en lezen

Artikel 29 Stottertherapie

Winterswijk.

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

 
verzekering

AV Royaal

 
verzekering

Vervoer

Artikel 30 Vervoer en overnachting in een 
gasthuis

30.1 Vervoer van zieken

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

 

 

 

56



Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde taxivervoerder

Let op!

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Let op!

vergoedingen OZF Zorgpolis.

30.2 Bezoekkosten

 

 

e

Voorwaarden voor vergoeding

 

 

 

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 30.3 Overnachting in een gasthuis bij poliklinische 

behandelcyclus

 

Wat wij niet vergoeden
e behandeldag. 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 30.4 Overnachting in een gasthuis en vervoer 

gezins leden bij ziekenhuisopname

e

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

 

 

AV Royaal

 

 

Ziekenhuis, behandeling en verpleging

Artikel 31 Circumcisie

van de man.

 

Voorwaarde voor vergoeding

 

ons gecontracteerde zorgverlener.

57



 

zorgverlener die wij niet hebben gecontracteerd? Dan moeten 

 

Wat wij niet vergoeden

 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 32 Mammaprint

kan de behandelend arts in sommige gevallen een betere diagnose 

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 33 Plastische en cosmetische 
chirurgie

33.1 Correctie van de bovenoogleden (met medische indicatie)

Voorwaarden voor vergoeding

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op! Een door ons gecontracteerde zorgverlener corrigeert 

hiervoor contact met ons op.

AV Compact 

AV Royaal

33.2 Correctie van de oorstand (zonder medische indicatie)

Voorwaarde voor vergoeding

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!

 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 34 Sterilisatie

Voorwaarden voor vergoeding

een mannelijke verzekerde. 

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!  

 

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal
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Zwanger (worden)/baby/kind

Artikel 35 Adoptiekraamzorg of medische 
screening bij adoptie

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

het gezin.

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 36 Kraampakket

Voorwaarde voor vergoeding

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 37 Kraamzorg

37.1 Eigen bijdrage kraamzorg thuis of in een geboorte- of 

kraamcentrum

AV Compact 

AV Royaal

37.2 Eigen bijdrage partusassistentie

.

AV Compact 

AV Royaal

37.3 Verlengde kraamzorg

e dag na de dag waarop de bevalling 

plaatsvond.

Voorwaarde voor vergoeding

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op! Wij vergoeden verlengde kraamzorg alleen als een door ons 

hiervoor contact met ons op. 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

37.4 Uitgestelde kraamzorg
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Voorwaarden voor vergoeding

noodzakelijk vinden.
e

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op!

hiervoor contact met ons op. 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 38 Lactatiekundige zorg

Voorwaarden voor vergoeding

hiervoor contact met ons op. 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 39 Poliklinische bevalling zonder 
medische indicatie 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 40 TENS bij bevalling

Alleen gecontracteerde zorg vergoed

Let op! Wij vergoeden alleen als een door ons gecontracteerde 

hiervoor contact met ons op. 

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 41 Zelfhulpprogramma “Slimmer 
Zwanger”

“Slimmer Zwanger”. Een abonnement op het Slimmer Zwanger 

de zwangerschap.

AV Compact 

AV Royaal

Artikel 42 Zwangerschapscursus

bevorderen.

Voorwaarden voor vergoeding

aan de kwaliteitseisen van de vereniging Samen Bevallen. 

en Fit. 
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AV Compact 

AV Royaal

Overig

Artikel 43 Herstel en Balans 

Voorwaarden voor vergoeding

specialist. 

AV Compact 

 
verzekering

AV Royaal

 
verzekering

Artikel 44 Herstellingsoord of zorghotel

Voorwaarden voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

gezondheidszorg niet.

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 45 Hospice

Wat wij niet vergoeden

Wij vergoeden de eigen bijdrage die op grond van de Wlz in rekening 

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 46 Leefstijlinterventies

vergoeden en welke voorwaarden er gelden.

46.1 Dieetadvisering door een diëtist

 

basisverzekering aanspraak op dieetadvisering? Dan geldt de 

 

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg

Let op!

gecontracteerd? Dan is de vergoeding lager dan bij een door ons 

contact met ons op.

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

46.2 Voedingsvoorlichting door een gewichtsconsulent of diëtist 
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Voorwaarde voor vergoeding

Wat wij niet vergoeden

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 47 Lidmaatschap patiënten-
vereniging

Voorwaarden voor vergoeding

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

Artikel 48 Therapeutische vakantiekampen 

48.1 Therapeutisch vakantiekamp voor kinderen

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal

48.2 Therapeutisch vakantiekamp voor gehandicapten

AV Compact 

Geen vergoeding

AV Royaal
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Artikel 49 Reguliere tandheelkundige 
zorg en mondhygiëne

 

Let op!

Wat wij niet vergoeden

Tand Compact

 

Tand Royaal

 

Artikel 50 Tandheelkundige zorg - kronen, 
bruggen, inlays en implantaten

techniekkosten. 

Voorwaarde voor vergoeding

Tand Compact

Geen vergoeding

Tand Royaal

Artikel 51 Tandheelkundige zorg -  
orthodontie (beugel) tot 22 jaar

second opinion. 

Voorwaarde voor vergoeding

second opinion.

Wat wij niet vergoeden

Vergoedingen tandheelkundige 
verzekeringen 
Tand Compact en Tand Royaal
Alleen van toepassing als deze dekking op uw polisblad staat en als er sprake is van een gesaneerd gebit. 

Hiervoor kunnen wij om een saneringsbewijs vragen. Eventuele kosten ervan vergoeden wij niet.
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Artikel 53 Algemeen
De voorwaarden van de OZF Zorgpolis zijn van toepassing op 

Artikel 54 Kring der verzekerden
In de OZF Zorgpolis is sprake van een verzekeringsplicht. Die 

verzekeringsplicht geldt niet voor de OZF Wereld Zorgpolis. De kring 

Wereld Zorgpolis. Wij hebben het recht om verzekerden op grond van 

Tand Compact

Geen vergoeding

Tand Royaal

 

Artikel 52 Tandheelkundige zorg - wettelijke 
eigen bijdrage uitneembare volledige 
prothesen (kunstgebitten)

 

de basisverzekering voor vergoeding in aanmerking komt? Dan 

 

Wat wij niet vergoeden

Tand Compact

Geen vergoeding

Tand Royaal

Aanvullende voorwaarden
OZF Wereld Zorgpolis

(alleen van toepassing als deze dekking op uw polisblad staat)
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Algemene contactinformatie

Uw zorgnota snel en gemakkelijk declareren

 

Wilt u een wijziging aan ons doorgeven?

 

 

 

Vragen over vergoedingen of een door ons gecontracteerde 

zorgverlener vinden?

. 

Uw verplicht eigen risico gespreid betalen?

Let op!

Wij hebben interessante kortingen voor u

verzekering.

 

 

 

Hulp inroepen van alarmcentrale Eurocross Assistance

 

 

De Vakantiedokter

 

 

Let op! 

Service
Service bij een zorgverzekering van OZF Achmea
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Notities
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Voor vragen kijk op
www.ozf.nl
www.ozf.nl/contact
www.ozf.nl/zorgzoeker
www.ozf.nl/vergoedingen

Of bel naar
Klantenservice (074) 789 0 789
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur

Notities



Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij:  

OZF Achmea, Afdeling WBP, Postbus 94, 7550 AB Hengelo.

Wij zijn een relatief kleine zorgverzekeraar waar 35 medewerkers  

zich met hart en ziel inzetten voor onze klanten. Persoonlijke aandacht  

en klantvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken  

zonder winstoogmerk. Naast individueel verzekerden hebben wij ook  

met een groot aantal bedrijven collectieve ziekte kostencontracten  

afgesloten. Wij zijn gevestigd in Hengelo en opereren landelijk.

OZF Achmea. 
Uw zorgverzekeraar.

Kijk op

www.ozf.nl

www.ozf.nl/contact

www.ozf.nl/zorgzoeker

www.ozf.nl/vergoedingen

Bel naar

Klantenservice (074) 789 0 789
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur

Schrijf naar

OZF Achmea

Afdeling Klantenservice

Postbus 94 

7550 AB Hengelo

Zorgkosten declareren

  Digitaal: 

www.ozf.nl/homescanning

  Per post: 

 OZF Achmea 

Afdeling Declaratieservice 

Postbus 94  

7550 AB Hengelo


