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

De 7 belangrijkste wijzigingen
Op uw polis ziet u welke basisverzekering en aanvullende verzekeringen u hebt
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Ziekenhuiszorg | basisverzekering
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Onze Alles-in-1 Pakketten krijgen andere namen.
Het Jong, Gezin en Vitaal Pakket worden: VGZ Jong
Uitgebreid, VGZ Gezin Uitgebreid en VGZ Vitaal Uitgebreid.

Nieuw: u kunt in een aantal specifieke gevallen
een vergoeding krijgen voor een borstprothese,
bovenooglidcorrectie en medische besnijdenis.
VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze
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VGZ Jong Uitgebreid, VGZ Vitaal Uitgebreid,
VGZ Gezin Uitgebreid

Oedeemtherapie | basisverzekering
Hebt u in 2017 oedeemtherapie nodig? Ga dan
naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of
huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding.
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VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze
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Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best, MiX

Tandzorg | basisverzekering
De vergoeding en voorwaarden veranderen voor
specifieke gebitsprotheses en behandelingen onder
volledige narcose. En de maximale leeftijd verandert voor vervanging van snij- en hoektanden.

Hulpmiddelen | basisverzekering
U 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).

Beweegzorg | aanvullende verzekering
Nu hebt u een budget voor beweegzorg. In 2017
krijgt u een aantal behandelingen per jaar vergoed.
Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af
van uw pakket.

VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze
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Andere naam | aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering, Jong Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid,
Gezin Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid
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Brillen en lenzen | aanvullende verzekering
In 2017 krijgt u eens per 3 jaar bij onze gecontracteerde opticiens een complete (multifocale)
bril. Gaat u naar een opticien zonder contract of
kiest u voor lenzen? Dan krijgt u een bedrag per
3 jaar vergoed. Dit bedrag verschilt per pakket.
Aanvullend Beter, Aanvullend Best, Jong Uitgebreid, Vitaal
Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid
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VGZ Goede Keuze, VGZ Ruime Keuze, VGZ Eigen Keuze

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

Persoonlijk zorgadvies
Veel mensen die met zorg te maken krijgen, lopen rond met vragen, zoals:
• Bij welk ziekenhuis kan ik terecht voor mijn behandeling?
• Ik ga verhuizen en zoek een nieuwe huisarts, kunnen jullie meedenken?
• Ik wil eigenlijk sneller geholpen worden, kan dat?
• Hoe regel ik een second opinion?
Onze zorgadviseurs zijn deskundigen op het gebied van zorg. Zij beantwoorden
uw vragen, ondersteunen bij regelwerk en begeleiden u waar nodig.
Kijk voor meer informatie op www.vgz.nl/zorgadvies

U blijft goed verzekerd!

Geen zorgen over uw zorgverzekering

Uw verplicht eigen risico gespreid betalen
Verwacht u komend jaar uw eigen risico te moeten gebruiken?
En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kunt u bij VGZ in 2017 uw verplicht eigen risico in tien
termijnen betalen.

Kiest u hiervoor? Dan betaalt u tien maanden een vast bedrag
per maand. Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald?
Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Kijk voor meer informatie op: www.vgz.nl/gespreidbetalen

Wat krijgt u maximaal vergoed vanuit uw basisverzekering?
U bepaalt altijd zelf naar welke zorgaanbieder u toegaat. Maar wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering en de
zorgaanbieder die u kiest. Voor sommige zorg betaalt u eigen risico en/of een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie hierover
op www.vgz.nl/eigenrisico. Huisartsenzorg, zoals een consult, krijgt u altijd vergoed. En hier betaalt u geen eigen risico voor.
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maximaal 80% vergoed
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Ruim aantal zorgaanbieders
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Vrije keuze uit zorgaanbieders

Kijk op www.vgz.nl/tarieven voor uitleg over gemiddeld gecontracteerd tarief en marktconform tarief.

Wat is een zorgaanbieder? Dat is degene die uw zorg, behandeling of medicijn verzorgt. Bijvoorbeeld een huisarts,
ziekenhuis of apotheek.

Zorg nodig?

1. Check uw vergoeding
Bekijk wat u vergoed krijgt op:
www.vgz.nl/vergoedingen

2. Check welke zorg
aanbieders (met contract)
er bij u in de buurt zitten

3. Zorgaanbieder
mét contract?
Uw zorgaanbieder stuurt

Kijk op www.vgz.nl/

de rekening rechtstreeks

vergelijk-en-kies

naar VGZ

