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Geachte heer Van den Kieboom, 

Op 4 januari 2016 hebben wij van uw fractie een brief met een aantal vragen als bedoeld in artikel 39 van het reglement 

van orde ontvangen betreffende de collectieve zorgverzekering voor de minima. 

Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. Gemakshalve is eerst uw vraagstelling cursief overgenomen. 

Vraag 1. 

Een snelle scan langs andere gemeenten die een collectieve zorgverzekering aanbieden aan de doelgroep, leert de 

BSD-fractie dat er een grote diversiteit is in aanbod. Dit begint al met het groot aantal door de zorgverzekeraars te 

hanteren aanvangspremies van basis- en aanvullende verzekeringen. Ook het pakket van de aangeboden aanvullende 

verzekeringen is erg divers en soms moeilijk te doorgronden. Heeft u naast VGZ aan meerdere zorgverzekeringen offerte 

gevraagd? Wat heeft u doen besluiten voor VGZ te kiezen, welke extra's worden door hen geboden ten opzichte van 

andere zorgverzekeraars aan verzekerden? 

VGZ heeft regionaal het grootste marktaandeel. De ervaring leert, dat voor een groot bereik onder de doelgroep 

gemeenten er verstandig aan doen tot overeenstemming te komen met de zorgverzekeraar die in de betreffende 

gemeente het grootste marktaandeel heeft. Dit voorkomt dat een groot deel van de doelgroep moet overstappen naar 

een andere verzekeraar, hetgeen vaak als een belemmering wordt ervaren. 

De verschillen in premies tussen de pakketten van VGZ en CZ (tweede in de regio) zijn te gering om de nadelen die 

verbonden zijn aan het overstappen naar deze verzekeraar te compenseren. Voorts is VGZ de enige grote 

zorgverzekeraar, die de mogelijkheid van het (her)verzekeren van het wettelijk eigen risico (C 385,00) biedt. 

Vraag 2. 

In Bergen op Zoom zijn een groot aantal inwoners die graag voor een constructie zouden willen kiezen, zoals door u 

voorgelegd, maar die momenteel verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar en om diverse redenen niet over kunnen 

stappen. Eindhoven biedt de inwoners die daarvoor in aanmerking komen, een voorstel waarbij uit 3 zorgverzekeraars 

kan worden gekozen. Deze zorgverzekeraars bedienen bijna 80 % van de markt. Bent u bereid ook deze groep inwoners 

op enigerlei wijze tegemoet te komen in deze jaarlijkse forse uitgave, zonder dat een overstap naar de door u 

voorgestelde zorgverzekeraar plaatsvindt? 

VGZ is de enige grote zorgverzekeraar, die de mogelijkheid van het (her)verzekeren van het wettelijk eigen risico biedt. 
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Vraag 3. 
Eén van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de aangeboden collectieve zorgverzekering is het niet hebben 
van een betalingsachterstand bij de huidige zorgverzekeraar. Op 26 november j.l. heeft de raad unaniem een motie 
aangenomen waarin het college wordt opgedragen achterstanden in betaling van o.a. zorgpremies door bijstands
gerechtigden te voorkomen en op te lossen. De inwoners die in aanmerking komen voor deelname aan een collectieve 
zorgverzekering zoals door u aangeboden, zijn niet allemaal uitkeringsgerechtigd. Bent u bereid volgens de intentie van 
de motie ook voor niet uitkeringsgerechtigden die wel in aanmerking komen voor de aangeboden collectieve 
zorgverzekering eventuele betalingsachterstanden voor deze inwoners op te lossen? 

Gemeentelijke schuldhulpverlening staat open voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom van 18 jaar en 
ouder. In dit kader kan hulp worden geboden bij het oplossen van een eventuele betalingsachterstand in de premie voor 
de zorgverzekering. 

Vraag 4. 
In de nu door u aangeboden pakketten is ook verpleging, verzorging en begeleiding opgenomen. In hoeverre betreft het 
hier zorg die regulier uit de WMO en/of basisverzekering verleend dient te worden? 

De kosten van verpleging en verzorging zonder verblijf worden gelijk als bij andere zorgverzekeraars volledig vergoed uit 
de basisverzekering. Op basis van de aanvullende verzekering wordt de eigen bijdrage in het kader van de Wmo 
vergoed tot een maximum van ē 375,00 per kalenderjaar. 
Gemakshalve is een vergoedingenoverzicht 2016 van de collectieve zorgverzekering voor de minima bijgevoegd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog nadere informatie wenst, kunt u contact 
opnemen met de heer J.M. Ansems, afdelingsmanager Sociale Zaken, bereikbaar via telefoonnummer (0164)277456. 

Hoogachtend, 

: 

namens het college, 
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Budgetten 

Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ Ruime Keuze (basisverzekering) 

en de VGZ aanvullende verzekeringen GemeentePakket Compact en GemeentePakket Compleet. VGZ heeft behandelingen 

in groepen samengebracht. Daardoor ziet u heel snel welke zorg VGZ vergoedt. Elke groep behandelingen van de aanvul

lende verzekeringen wordt tot een bepaald maximumbedrag vergoed. Dit noemen we een budget. U bepaalt zelf aan welke 

behandeling u uw budget besteedt. Daardoor kunt u hier optimaal gebruik van maken. 

Verzekeringsvoorwaarden 

Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders 

zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van 2016. Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig hebt, 

eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U vindt deze op www.vgz.nl/gemeentepakket. 

C 0 eigen risico 

Met het aanvullende pakket 'Compleet inclusief C 0 eigen risico' betaalt u maandelijks de zorgpremie die bij dit pakket 

hoort, maar hebt u geen wettelijke eigen risico van 6 385. Met dit pakket verzekert u het eigen risico namelijk mee. 

Hebt u kosten gemaakt voor zorg uit het basispakket? Dan zou u volgens het wettelijk eigen risico de eerste C 385 zelf 

moeten betalen. De kosten voor onder andere een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg vallen niet 

onder dit verplicht eigen risico. Kiest u voor het aanvullende pakket 'Compleet inclusief C 0 eigen risico', dan betaalt u geen 

eigen risico en komt u dus niet voor onverwacht hoge kosten te staan. Dit pakket is zeer geschikt voor mensen die veel zorg 

gebruiken. Kijk ook op www.vgz.nl/gemeentepakket. 

Vergoedingenoverzicht VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 

VGZ GemeentePakket 

Compact 

Alternatieve zorg 

Een budget te besteden aan de hieronder genoemde 

zorgsoorten: 

- behandelingen en consulten, zorg (door aangewezen 

zorgaanbieder) 

- homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen 

e 150 per kalenderjaar C 300 per kalenderjaar 

Audiologische zorg 

Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat Volledig 

Bevalling en kraamzorg 

Kinderwensconsult Volledig 

Combinatietest C 8 0 C 8 0 

Bevalling 

- Thuis Volledig 

Bevalling zonder medische noodzaak in een door ons 

gecontracteerd geboortecentrum 

- Bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een 

ziekenhuis 

C 205 per dag (C 238 per dag 

minus 6 33 voor eigen bijdrage 

kraamzorg) 

Volledig Volledig 

- Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of een 

door ons gecontracteerd geboortecentrum 

Volledig 

Geboorte-uitkering C 70 per kind C 70 per kind 

Kraamzorg 

- Kraamzorg thuis of in een (door ons gecontracteerd) 

geboortecentrum 

Ten hoogste 10 dagen 

(er geldt een eigen bijdrage 

van 6 4,20 per uur) 

Volledige vergoeding van 

de eigen bijdrage 

Volledige vergoeding van 

de eigen bijdrage 

- In het ziekenhuis (met medische noodzaak) Volledig 

Nazorg moeder en pasgeborene 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen 

Kraamzorg bij adoptie 12 uur verdeeld over 4 dagen 12 uur verdeeld over 4 dagen 

- Kraampakket Volledig Volledig 

Borstvoeding 

- Advies bij borstvoeding (lactatiekundig consult) 1 consult tot maximaal 

C 65 per bevalling 

1 consult tot maximaal 

C 65 per bevalling 

- Huur elektrische borstkolf C 80 per bevalling C 80 per bevalling 



Vergoedingenoverzicht VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 

VGZ GemeentePakket 

Compact 1 Compleet 

1 
Beweegzorg (zoals fysiotherapie) 

Een budget te besteden aan de hieronder genoemde 

zorgsoorten: 

Fysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/ 

Mensendieck 

- Chronische aandoeningen tot 18 jaar 

. Chronische aandoeningen vanaf 18 jaar 

- Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar 

- Niet-chronische aandoeningen vanaf 18 jaar 

- Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar 

Ergotherapie 

Alternatieve bewegingstherapie, zoals chiropractie en 

osteopathie (door aangewezen zorgaanbieder) 

Brillen en contact lenzen 

Contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte met bijbehorende 

brilmonturen 

Buitenland 

Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het 

buitenland 

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland (na toestemming
2

; 

Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale 

Eigen bijdrage Wmo 

Vergoeding van de eigen bijdrage voor ontvangen maatwerkvoor

zieningen (op basis van indicatie), zoals vastgelegd in de Wmo. 

Erfeli jkheidsonde rzoek 

Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen 

Farmaceut ische zorg (geneesmiddelen) 

Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling 

zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg 

(na toestemming
2

) 

Dieetpreparaten (na toestemming') (voor drinkvoeding geldt 

het Reglement farmaceutische zorg) 

Anticonceptiemiddelen 

- Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring 

of pessarium tot 21 jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 

21 jaar of ouder als deze middelen worden gebruikt voor de 

behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake 

is van bloedarmoede) 

- Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring 

of pessarium vanaf 21 jaar 

Huidbehandeiingen 

Acnebehandeling 

Camouflagetherapie 

Ontharen 

Psoriasisbehandelingen 

Huisartsenzorg 

Hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en 

voetzorg bij diabetes mellitus 

Hulpmiddelen 

Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de Regeling 

zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen 

(na toestemming-O 

Volledig (na toestemming') 

Volledig vanaf de 21" 

behandeling 

(na toestemming') 

18 behandelingen per jaar 

De eerste 9 behandelingen 

10 uur per jaar 

Volledig 

C150 per kalenderjaar 

Volledig op basis van 

Nederlandse marktconforme 

tarieven 

Volledig op basis van 

Nederlandse tarieven 

Volledig 

Volledig (voor sommige 

geneesmiddelen geldt 

een eigen bijdrage) 

Volledig bij een gecontrac

teerde zorgaanbieder 

Volledig (voor sommige 

middelen geldt een eigen 

bijdrage) 

Volledig 

Volledig (voor sommige 

hulpmiddelen geldt een eigen 

bijdrage en/of een maximale 

vergoeding) 

C 800 per kalenderjaar 

maximaal C 260 per 

3 kalenderjaren 

Volledige vergoeding van de 

eigen bijdrage 

maximaal e 295 per 

3 kalenderjaren 

Volledige vergoeding van de 

eigen bijdrage 

Volledig 

Maximaal e 375 

per kalenderjaar 

C 200 per kalenderjaar 

C 200 per kalenderjaar 

C 300 per kalenderjaar 

C 500 per kalenderjaar 

Volledig (voor sommige 

middelen geldt een eigen 

bijdrage) 

6 200 per kalenderjaar 

C 200 per kalenderjaar 

C 300 per kalenderjaar 

C 500 per kalenderjaar 

1

 Voor deze zorg hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, on tvangt u b innen 10 werkdagen een reactie 

van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 
2

 In een aantal geval len hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen , ontvangt u b innen 10 werkdagen een 

reactie van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 



Vergoedingenoverzicht 

VGZ GemeentePakket 

VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 

Compact Compleet 

Eigen bijdrage hoortoestel Maximaal C 300 per 

hoortoestel 

Maximaal e 3 0 0 per 

hoortoestel 

Batterijen hoortoestel 36 batterijen per kalenderjaar 36 batterijen per kalenderjaar 

Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een 

borstamputatie 

C 50 per 2 kalenderjaren 6 50 per 2 kalenderjaren 

Pruiken of mutssja's C 100 per pruik of mutssja C 300 per pruik of mutssja 

Steunpessarium Volledige vergoeding, 

maximaal 1 steunpessarium 

tijdens de gehele loopti jd van 

de verzekering 

Volledige vergoeding, 

maximaal 1 steunpessarium 

tijdens de gehele loopti jd van 

de verzekering 

Aangepaste confectieschoenen C 50 per paar C 50 per paar 

Inspectie/reparatie (semi-)orthopedische schoenen 6 30 eenmalig C 30 eenmalig 

Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik (door gecontrac

teerde zorgaanbieder) 

2 spalken per kalenderjaar bij 

gecontracteerde zorgaan

bieders 

2 spalken per kalenderjaar bij 

gecontracteerde zorgaan

bieders 

Verpleegartikelen bij thuiszorg Volledig tot maximaal C 70 

per kalenderjaar 

Volledig tot maximaal 6 70 

per kalenderjaar 

Piaswekker voor kinderen van 6 tot 18 jaar (door gecontrac

teerde zorgaanbieder) 

Een piaswekker bij gecon

tracteerde leverancier 

Een piaswekker bij gecon

tracteerde leverancier 

Personenalarmeríng Vergoeding eigen bijdrage
3 Vergoeding eigen bijdrage

2 

ln-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertil iteitbevorderende 

behandelingen 

ln-vitrofertilisatie (IVF) voor vrouwen tot 43 jaar Er gelden 

nadere voorwaarden. 

1", en 3
e

 poging 

Overige fertil iteitsbevorderende behandelingen (voor vrouwen 

tot 43 jaar) 

Volledig 

Kuurreizen 

Dode Zee te Israël C 500 per kalenderjaar C 500 per kalenderjaar 

Kuurreis reumatoïde artritis- en Bechterew-patíënten C 500 per kalenderjaar 6 500 per kalenderjaar 

Kuren in Nederland e 500 per kalenderjaar C 500 per kalenderjaar 

Ketenzorg 

Ketenzorg voor diabetes mellitus type 2 (DM type 2), vasculair 

risicomanagement (VRM), chronisch obstructieve longziekte 

(COPD) en astma vanaf 16 jaar 

Volledig 

Logopedie 

Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Volledig 

Mantelzorg 

Mantelzorgmakelaar (op verwijzing van Zorgadvies en 

bemiddeling door gecontracteerde zorgaanbieder) 

e 250 per kalenderjaar E 500 per kalenderjaar 

Medisch specia l ist ische zorg 

geneeskundige zorg door een medisch specialist (na 

toestemming
2

). Bepaalde medisch specialistische zorg kopen 

wij alleen in bíj zorgaanbieders die voldoen aan onze 

kwaliteitscriteria voor goede zorg. 

Volledig 

Plast ische en/of reconstruct ieve chirurgie 

Bij een specifieke medische indicatie (na toestemming') Volledig 

Besnijdenis: medisch noodzakelijke besnijdenis 

(na toestemming') 

Volledig bij gecontracteerde 

zorgaanbieders. 6 600 bij 

niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders 

Volledig bíj gecontracteerde 

zorgaanbieders. 6 6 0 0 bij 

niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders 

Sterilisatie man Volledig bij gecontracteerde 

zorgaanbieders, ê 800 bij 

niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders 

Volledig bij gecontracteerde 

zorgaanbieders, e 800 bij 

niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders 

Sterilisatie vrouw Volledig bij gecontracteerde Volledig bíj gecontracteerde 

zorgaanbieders. C 1.500 bij zorgaanbieders. C 1.500 bij 

niet-gecontracteerde niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders zorgaanbieders 

1

 Voor deze zorg hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, ontvangt u b innen 10 werkdagen een reactie 

van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 
2

 In een aantal geval len hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, on tvangt u b innen 10 werkdagen een 

reactie van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 



Vergoedingenoverzicht 
VGZ GemeentePakket 

Correctie oorschelpen (voor kinderen tot 12 jaar) 

Ooglidcorrectie (na toestemming') 

Preventie 

Cursussen (o.a. zwangerschapscursussen, omgaan met ziekte 
of aandoening) 

Diëtetiek (voorlichting met een medisch doel over voeding en 
eetgewoonten) 

Leefstijl Check (door gecontracteerde zorgaanbieder) 

Sport Medisch Advies 

Zorg voor vrouwen in de overgang 

Valpreventie 

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 

Psychologische zorg 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar 
generalistische basis (GGZ) 

gespecialiseerde GGZ (bij opname na toestemming) 

Seksuologĩsche zorg 

Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings en 
leerstoornissen door ADHD en ADD 

Neurofeedback bij ADHD en ADD voor verzekerden tot 18 jaar 

VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 

Compact 1 Compleet 

Volledig bij gecontracteerde 
zorgaanbieders. 6 2.300 bij 
nietgecontracteerde 
zorgaanbieders 

Volledig bij gecontracteerde 
zorgaanbieders. 6 1.500 bij 
nietgecontracteerde 
zorgaanbieders 

Volledig bij gecontracteerde 
zorgaanbieders. C 2.300 bij 
nietgecontracteerde 
zorgaanbieders 

Volledig bij gecontracteerde 
zorgaanbieders. 6 1.500 bij 
nietgecontracteerde 
zorgaanbieders 

Maximaal 3 uur 
per kalenderjaar 

C 50 per kalenderjaar 

Maximaal 2 uur 
per kalenderjaar 

Eenmaal per 2 kalenderjaren 

C100 per 2 kalenderjaren 

Maximaal 4 consulten, 
maximaal C 40 per consult 

C 50 per kalenderjaar 

Maximaal 2 uur 
per kalenderjaar 

Eenmaal per 2 kalenderjaren 

6 100 per 2 kalenderjaren 

Maximaal 4 consulten, 
maximaal C 40 per consult 

C 150 eenmalig 

C 25 per kalenderjaar 

Volledig 

4 zittingen per kalenderjaar. 4 zittingen per kalenderjaar. 
maximaal C 60 per zitting maximaal C 60 per zitting 

C 400 per kalenderjaar 

C 1.000 per kalenderjaar 

Revalidatie 

Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan Volledige vergoeding 

Geriatrische revalidatiezorg: revalidatiezorg gericht op ouderen Volledige vergoeding 

Stoppen met roken 

Stoppenmetrokenprogramma Eenmaal per jaar 

Transplantatie van weefse ls en organen 

Als de transplantatie is verricht in een EU of EERlidstaat 

Verb l i j f 

Herstellingsoord/zorghotel (bij gecontracteerde zorgaanbieder) 

Hospice (door erkende zorgaanbieder) 

(Psychiatrisch) ziekenhuis GGZ instelling of revalidatieinstelling Volledig 
Voor medisch specialistische zorg sluiten wij met een aantal 
geselecteerde zorgaanbieders contracten. 

Ronald McDonaldhuis/familiehuis 

Volledig (exclusief kosten 
donor) 

C100 per dag, maximaal 
C 1.500 per kalenderjaar 

Maximaal C 35 per dag 

Maximaal C 25 per dag 

C100 per dag, maximaal 
e 2.000 per kalenderjaar 

Maximaal 6 35 per dag 

Maximaal C 25 per dag 

Verpleging en verzorging 

Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm 
van een persoonsgebonden budget) 

Vervoer 

Ambulancevervoer 

Taxivervoer (door gecontracteerde vervoerder) of eigen vervoer 
in verband met transplantatie van organen 

Zittend ziekenvervoer bij specifieke medische indicaties 
(na toestemming 1), met: 

Eigen auto 

Volledig 

Volledig 

Taxi: volledig Taxi: volledig 
Eigen auto: C 0.30 per km Eigen auto: C 0,30 per km 

Openbaar vervoer 

 Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen 

6 0,30 per km (er geldt een 
eigen bijdrage van C 98 
per kalenderjaar) 

Volledig (er geldt een eigen 
bijdrage van ê 98 per 
kalenderjaar) 

Vergoeding eigen bijdrage tot Vergoeding eigen bijdrage tot 
C98 C 9 8 

Vergoeding eigen bijdrage tot Vergoeding eigen bijdrage tot 
C98 

Volledig, maximaal 
7 bezoeken per week 

6 98 

Volledig, maximaal 
7 bezoeken per week 

1 Voor deze zorg hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, ontvangt u b innen 10 werkdagen een react ie 
van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 
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Vergoedingenoverzicht 

VGZ GemeentePakket 

VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 

Compact 1 ffrliffffrM 

Voetbehandel ingen 

Voetbehandelingen (reumatische of diabetische voet met 

zorgprofieľ) of podotherapie 
e 1 2 0 per kalenderjaar e 2 4 0 per kalenderjaar 

Steunzolen e 8 0 per 2 kalenderjaren 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg 

Multidisciplinaire zorg in verband met een visuele, auditieve of 

communicatieve beperking 

Volledig 

Zorg voor oncologische patiënten 

Revalidatieprogramma Herstel en Balans Ē 7 0 0 per diagnose C 7 0 0 per diagnose 

Vergoedingenoverzicht VGZ Ruime Keuze Aanvullende verzekering 
Mondzorg 

Compact 1 Compleet 

Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere 
gevallen 

Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en 
techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke medische 
indicaties (na toestemming') 

Volledig (er kan een eigen 
bijdrage gelden) 

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar 

Tandheelkundige zorg met uitzondering van kronen, bruggen 
en orthodontie 

Volledig 

Kronen, bruggen en implantaten, inclusief techniekkosten (na 
toestemming') 

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar 

Kaakchirurgie door kaakchirurg met uitzondering van het 
aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en 
ongecompliceerde extracties 

uitneembaar volledig kunstgebit, inclusief techniekkosten (na 
toestemming 1) 

Uitneembaar kunstgebit op implantaten (inclusief techniek
kosten) bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak (na 
toestemming') 

Tandheelkundige zorg met uitzondering van orthodontische 
zorg en algehele narcose (inclusief techniek en materiaal
kosten) 

Orthodontische zorg 

Tot 18 jaar 

Vanaf 18 jaar 

Volledig als het ter vervanging 
is van een of meer blijvende 
snij of hoektanden die niet 
zijn aangelegd of door een 
ongeval ontbreken 

Volledig 

Volledig (er geldt een eigen 
bijdrage van 25'Ä) 

Volledig (er geldt een eigen 
bijdrage van 6125 per kaak) 

100X tot maximaal C 250 
per kalenderjaar 

lOO'SG tot maximaal E 570 
per kalenderjaar 

C 245 voor boven of 
onderkaak 

Volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage 

100X tot maximaal C 150 per 
kalenderjaar, voor kronen, 
bruggen en implantaten is de 
vergoeding 80*36 tot maximaal 
Ē 150 per kalenderjaar 

e 245 voor boven of 
onderkaak 

Volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage 

100X tot maximaal C 570 per 
kalenderjaar, voor kronen, 
bruggen en implantaten is de 
vergoeding 80'ïí. tot maximaal 
e 570 per kalenderjaar 

100^0 tot maximaal C 2.400 
(voor de gehele loopti jd van 
de verzekering) 

80X tot maximaal C 350 
(voor de gehele loopti jd van 
de verzekering) 

Declaraties en nota's 
Uw declaraties dient u eenvoudig online in via www.vgz.nl. Declareert u liever per post? U kunt dan een declaratieformulier 
invullen en samen met de nota naar ons opsturen. Uw declaratie handelen wij binnen 10 werkdagen af. Kijk voor meer 
informatie op www.vgz.nl/declareren. 

1 Voor deze zorg hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, ontvangt u b innen 10 werkdagen een reactie 
van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 

2 In een aantal geval len hebt u vooraf t oes temming van VGZ nod ig . Nadat wij uw aanvraag hebben on tvangen, ontvangt u b innen 10 werkdagen 
een reactie van ons. Raadpleeg de verzeker ingsvoorwaarden. 
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VGZ GemeentePakket 
Hebt u een vraag? 
Dan kunt u terecht bij onze klantenservice: 

0900 - 77 99 771 (C 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) 

Postadres 
VGZ GemeentePakket 

Postbus 20530 

5600 RS Eindhoven 

Meer weten? 
Onze website 
www.vgz.nl 

www.vgz.nl/gemeentepakket 

Voor goede zorg zorg je samen 

ê 
VGZ Zorgverzekeraar NV. (VGZ), statutair gevest igd in Arnhem, KvK-nummer: 09156723, DNB-vergunningnummer: 12000666 . 

Dit vergoed ingenoverz ich t bevat een samenvat t ing van de verzeker ingsvoorwaarden. Een vo l led ig overz icht van de verzeker ingsvoorwaarden v indt u 

op www.vgz.n l . Dit overzicht is onder voo rbehoud van druk- en t ype fou ten . 


