
 Ziekenhuis  

Ziekenhuisverpleging    100%

 • dagverpleging, meerdaagse verpleging en verzorging max. klasse 3

 • kosten specialist tijdens ziekenhuisopname ** 100%

 • bijkomende kosten (kosten tijdens ziekenhuisopname) 100%

   gebruik operatiekamer, verloskamer 100%

   genees- en verbandmiddelen, röntgenfoto’s, laboratorium, fysiotherapie 100%

Poliklinische specialistische hulp

 • kosten specialist ** 100%

 • gebruik operatiekamer, verloskamer 100%

 • röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoeken, genees- en verbandmiddelen 100%

 • bestraling 100%

 • nierdialyse in ziekenhuis (poliklinisch) of thuis 100%

 • trombosedienst  100%

Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) ** 100%

Second opinion door arts (niet tandarts of kaakchirurg) 100%

Revalidatie  100%

Opname en/of behandeling in verband met transplantatie van genoemde organen  

 • hart, bot, nier, lever, huid, hoornvlies, beenmerg, long, hart/long, nier/alvleesklier 100%

 • onderzoek weefseltypering 100%

 • donorkosten (vervoer, operatie en verpleging donor) 100% 13 weken

Mechanische beademing  100%

Oncologische aandoeningen bij kinderen (SKION)  100% 

Huisarts  100%

Huisartsenzorg 100% 

Apotheek  

Geneesmiddelen (CZ Reglement Farmaceutische Zorg) 100% GVS*

(niet voor bijvoorbeeld zelfzorg, anticonceptiva vanaf 21 jaar, morning-afterpil vanaf 21 jaar, alternatieve geneesmiddelen

en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen anders dan IVF/ICSI) 

Dieetpreparaten (CZ Reglement Farmaceutische Zorg) 100%

Dieetadvisering 100% 4 uur/jaar

Bewegen en therapie   

Ergotherapie 100% 10 uur/jaar

Fysiotherapie, tot 18 jaar 100%

Chronisch (bij bepaalde indicaties maximaal 3, 6 of 12 maanden)

 • fysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, 

   oefentherapie Cesar/Mensendieck, oedeemtherapie, bekkentherapie

Niet-chronisch (maximum vergoeding per indicatie)

 • fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie   9 beh.

 Oefentherapie Cesar/Mensendieck, kinderfysiotherapie  18 beh.

Fysiotherapie bij chronische indicatie vanaf 18 jaar, vanaf 10e behandeling 100%

(bij bepaalde indicaties maximaal 3, 6 of 12 maanden)   eerste 9 beh.

 • fysiotherapie 

 • oedeemtherapie

 • oefentherapie Cesar/Mensendieck  

 • manuele therapie (door fysiotherapeut) 

 • bekkentherapie

Buitenland 

Niet-spoedeisende hulp in het buitenland 

 • in EU/EER-landen, Zwitserland en verdragslanden (conform regels betreffende land) 100%  

 • in andere landen (volgens marktconform Nederlands tarief) 100%

Spoedeisende hulp (volgens marktconform Nederlands tarief) 100%   

Geboorte en kraamzorg  

Kraamzorg, uiterlijk vijf maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvragen 100%

 • in ziekenhuis (medisch noodzakelijk) 

    vervolg ->

  Vergoeding Maximum Bijzondere

   vergoeding eigen bijdrage

 Genoemde bedragen zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Voorwaarden: 

Zorg-op-maatpolis: de zorgverlener en de zorginstelling moeten door CZ gecontracteerd zijn. Is dit 

niet het geval dan kan een eigen bijdrage voor uw rekening komen. Zorgkeuzepolis: de vergoeding 

is ten hoogste het wettelijke bedrag of het in Nederland geldende marktconforme bedrag. 

2007
Vergoedingen Zorgverzekeringen

 *GVS = volgens het Geneesmiddelen Vergoedingensysteem

** een uitsluiting geldt voor de volgende behandelingen: sterilisatie, ongedaan maken van sterilisatie, besnijdenis, snurken, correctie van oogleden, oorstand en 

  borsten (borstprothese) anders dan bij amputatie.
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 • in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische noodzaak     ¤ 14,50/dag*

 • thuis (via CZ Kraamzorg, telefoon 0900-2020340 of via cz.nl)  max. 10 dgn ¤ 3,60/uur

Verloskundige hulp door verloskundige, huisarts, specialist 100%

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie  100%  ¤ 14,50/dag*

Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen  100%  poging

 • IVF/ICSI (bij een door de overheid aangewezen instelling) en bijbehorende hormoonpreparaten poging 1, 2 en 3  4 en volgende

Mondzorg 

Tandheelkunde tot 18 jaar 100%

 • controle  1x per jaar 

 • fl uoridebehandeling  2x per jaar 

 • overige verrichtingen  (exclusief kronen, bruggen en orthodontie) 

Tandheelkunde vanaf 18 jaar 100%

 • kaakchirurgie 

Protheses 

 • volledig kunstgebit (boven en/of onder) 75% 1x per 8 jaar 25%

 • reparaties en rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder) 100%

Implantaten (bij bepaalde indicaties, toestemming CZ nodig) 100%

 • honorarium tandarts of kaakchirurg 

 • (poli)klinische bijkomende kosten (ziekenhuis) 

 • suprastructuur 

 • boven- of ondergebit op implantaat   ¤ 90,–

 • boven- én ondergebit op implantaat   ¤ 180,–

Tandheelkunde in bijzondere gevallen (bij bepaalde indicatie/handicap, toestemming CZ nodig) 100%

Orthodontie in bijzondere gevallen (bij bepaalde indicaties, toestemming CZ nodig) 100%

Vervoer  

Ambulancevervoer (enkele reis) 100% 200 km

Ziekenvervoer (enkele reis) (toestemming CZ nodig) 100% 200 km

 • bij nierdialysebehandelingen  

 • bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen  

 • als u blind of slechtziend bent  

 • als u rolstoelafhankelijk bent   

 • bij een langdurige ziekte of aandoening waarvoor u volgens een verklaring van uw arts langdurig bent aangewezen op vervoer  

CZ bepaalt de duur en de vorm van het vervoer

 • eigen auto (per km) ¤ 0,25

 • taxi 100%

 • openbaar vervoer 100%

Eigen bijdrage per kalenderjaar   ¤ 85,– 

Erfelijkheidsonderzoek en -advisering (door erkend centrum) 100%

Logopedie, foniatrie (spraaklessen) 100%

Audiologische zorg (door erkend audiologisch centrum) 100%

Hulpmiddelenzorg 100%

Conform CZ Reglement Hulpmiddelenzorg, zoals:

 • borstprothese 

 • pruik  ja

 • gehoorhulpmiddelen  ja

 • verbandschoenen  ja

 • faxapparatuur  ja

 • allergeenvrije schoenen  ja ja

 • orthopedische schoenen   ja

 • protheses en ortheses  

 • bijzondere gezichtshulpmiddelen 

 • verzorgingsmiddelen bij stoma, diabetes en incontinentie 

 • therapeutische elastische kousen 

 • loophulpmiddelen

  Vergoeding Maximum Bijzondere

   vergoeding eigen bijdrage

 * declareert uw zorgverlener een hoger bedrag dan ¤ 102,– per dag, dan betaalt u het hogere bedrag als extra bijdrage.

Deze vergoedingenlijst is een afgeleide van de verzekeringsvoorwaarden. Aan de inhoud van deze vergoedingenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bij een eventueel geschil kan alleen een beroep worden gedaan op wettelijke bepalingen en/of de verzekeringsvoorwaarden en/of de reglementen. 

Deze kunt u opvragen bij CZ en liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Tilburg. De verzekeringsvoorwaarden en reglementen zijn ook te raadplegen op 

www.cz.nl.


