Wijzigingsoverzicht
Dit verandert er voor jou in 2017
Ook volgend jaar staan wij weer voor je klaar als je ons nodig hebt. Je blijft bij ons
goed verzekerd voor je zorgkosten. Het eigen risico blijft in 2017 hetzelfde: € 385.
Wel verandert in 2017 een aantal voorwaarden en vergoedingen. We zetten hier
onder de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

De 7 belangrijkste wijzigingen
1

Oedeemtherapie | basisverzekering

5

Heb je in 2017 oedeemtherapie nodig? Ga dan naar
een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huid
therapeut. Alleen dan krijg je hiervoor een vergoeding.
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Hulpmiddelen | basisverzekering

Kindpremie | aanvullende opties
Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen premie meer
voor de aanvullende opties.
Tand, Fysio, Buitenland, Alternatief

Tandzorg | basisverzekering
Je krijgt in bepaalde gevallen een vervanging van
snij- en hoektanden vergoed. Nu kan dit tot 18 jaar. In
2017 kan dit tot 23 jaar, als voor je 18e is vastgesteld
dat je deze zorg nodig hebt.

4

Nieuw: voor generalistische basis GGZ kun je in 2017
alleen terecht bij zorgaanbieders met het Keurmerk
Generalistische Basis GGZ. Zij stimuleren het gebruik
van online therapie (e-health). Natuurlijk bekijkt de
zorgaanbieder altijd eerst samen met jou welke behan
deling het best bij je past.

Ziekenhuiszorg | basisverzekering
Nieuw: je kunt in een aantal specifieke gevallen een
vergoeding krijgen voor een borstprothese, bovenoog
lidcorrectie en medische besnijdenis.

Psychologische zorg | basisverzekering

7

Tandzorg | aanvullende opties
We vergoeden in 2017 uitwendig bleken van tanden
en kiezen niet meer. Ook de voorbereiding op een
behandeling onder volledige narcose krijg je niet meer
vergoed.
Tand Goed, Tand Beter

DG14-201610

Je kunt in 2017 voor incontinentiemateriaal naar een
beperkt aantal gecontracteerde aanbieders. Dat geldt
ook voor hulpmiddelen in bruikleen voor verpleging en
verzorging thuis, inrichting en mobiliteit (zoals een tillift
en rolstoel).

Let op! Dit zijn alleen de belangrijkste wijzigingen in het kort. Op www.bewuzt.nl/wijzigingen2017
vind je het uitgebreide en complete overzicht van alle wijzigingen en de voorwaarden.

Stapelkorting van Bewuzt
Stapelkorting van Bewuzt. Vanaf volgend jaar verandert
de stapelkorting.

✓ Twee aanvullende opties		
✓ Drie aanvullende opties			
✓ Vier aanvullende opties			

5% korting
10% korting
15% korting

Op je polisblad zie je hoeveel korting
je krijgt in 2017.
Heb je een jaar lang geen gebruik gemaakt van de
vergoedingen uit je aanvullende opties? Dan krijg je
daar iets voor terug. Namelijk: No-Claimkorting die kan
oplopen tot 40%. Wel zo eerlijk! Je no-claimkorting zie je
op je polis. Meer weten over de kortingen van Bewuzt?
Kijk op www.bewuzt.nl/korting

Je blijft goed verzekerd!
Geen zorgen over je zorgverzekering
Voorkom financiële verrassingen.
Check vooraf je zorgaanbieder!

TIP!

Heb je medicijnen nodig? Of moet je naar het ziekenhuis? Check
dan eerst of je apotheek of arts een contract met ons heeft. Is er
een contract? Dan voorkom je financiële verrassingen achteraf.
En hoef je niets voor te schieten.

Kijk in december even of je apotheek of arts ook volgend jaar een
contract met ons heeft voor de zorg die jij nodig hebt. Je vindt alle
zorgaanbieders met contract op www.bewuzt.nl/vergelijk-en-kies.

Wat krijg je maximaal vergoed
vanuit je basisverzekering?

Bewuzt Basis
Naturaverzekering

Je bepaalt altijd zelf naar welke zorgaanbieder je toegaat. Maar wat
je vergoed krijgt, is afhankelijk van je verzekering en de zorgaanbie
der die je kiest.

100%

Meer weten? Kijk op: www.bewuzt.nl/zorgaanbieders.
70%

Voor sommige zorg betaal je eigen risico en/of een eigen bijdrage.
Kijk voor meer informatie hierover op www.bewuzt.nl/eigenrisico.
Huisartsenzorg, zoals een consult, krijg je altijd vergoed. En hier
betaal je geen eigen risico voor.

Zorgaanbieder metcontract:
maximaal 100% vergoed
Zorgaanbieder zonder
contract: 70% vergoed

van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Beperkt aantal zorgaanbieders
met contract
Kijk op www.bewuzt.nl/tarieven voor uitleg
over gemiddeld gecontracteerd tarief

Wat is een zorgaanbieder? Dat is degene die jouw zorg, behandeling of medicijn verzorgt. Bijvoorbeeld een huisarts,
specialist in het ziekenhuis of apotheek.

Zorg nodig?

1. Check je vergoeding
Bekijk wat je vergoed krijgt op:
www.bewuzt.nl/vergoedingen

2. Check welke zorgaanbieders (met contract) er
bij jou in de buurt zitten

3. Zorgaanbieder mét
contract?

Kijk op

de nota rechtstreeks naar

www.bewuzt.nl/

Bewuzt

vergelijk-en-kies

Je zorgaanbieder stuurt

