
 Nieuwsbrief  Zorg

Verplicht eigen risico naar € 155,-
Het verplicht eigen risico voor 2009 is vastgesteld 
op € 155,- per jaar.

Wettelijke eigen bijdrage
Jaarlijks worden de wettelijke eigen bijdragen 
geïndexeerd door de overheid. Voor 2009 
betekent dit dat eigen bijdragen voor kraamzorg, 
ziekenhuisbevalling, ziekenvervoer, implantaten, 
orthopedisch en allergeenvrije schoenen, 
ver bandschoenen, hoortoestellen en pruiken 
worden verhoogd. Voor 2009 zijn ook voor 
Bijzondere Tandheelkunde en lenzen die vergoed 
worden uit het Achmea Reglement Hulpmiddelen 
eigen bijdragen vastgesteld. De wettelijke eigen 
bijdrage voor psychotherapie is komen te 
ver vallen. De eigen bijdragen voor 2009 vindt  
u vanaf 8 november op onze website, in het 
vergoedingenoverzicht en in de polis voor waarden.

Dyslexiezorg
Nieuw is de vergoeding van diagnose en 
be handeling van ernstige dyslexie voor kinderen, 
indien de zorg op 7- of 8-jarige leeftijd start.

Hulpmiddelen
De vergoeding voor de volgende hulpmiddelen is 
vervallen:

	faxapparatuur voor auditief gehandicapten;
	allergeenvrije en stofdichte hoezen;
	stoelen met uitsluitend een sta-op functie.

Een verzekerde die op 31 december 2008 een 
bruikleenovereenkomst heeft voor een sta-op 
stoel behoudt het recht op die stoel. De kosten 
voor het gebruik komen voor rekening van de 
Zorgverzekering tot het einde van de overeen-
komst, maar tot uiterlijk 1 januari 2010.

Vrijstelling van het  
verplichte eigen risico 

Belangrijkste wijzigingen voor uw collectieve zorgverzekering 2009 

Geachte relatie,

Graag willen wij u via deze nieuwsbrief 

informeren over de belangrijkste wijzigingen 

voor uw collectieve zorgverzekering.  

Naast een aantal wettelijke veranderingen, 

informeren wij u ook over de belangrijkste 

gewijzigde voorwaarden en vergoedingen.  

Wij zijn verheugd u te melden dat voor een 

negental veelvoorkomende behandelingen 

vanaf 2009 vrijstelling voor het verplichte eigen 

risico geldt. Meer hierover en hoe men hiervoor 

in aanmerking komt leest u verderop in deze 

nieuwsbrief.

In november ontvangt u van ons uw collectieve 

premietabel 2009. Medio november ontvangen 

uw medewerkers de nieuwe polis voor 2009 en 

uitgebreide informatie over de wijzigingen voor 

de collectieve zorg verzekering. 

U kunt deze brief ook downloaden op  

www.groeneland.nl/bedrijven

Met vriendelijke groet,

Groene Land Achmea

Arné van den Boom
 directeur

Groene Land Achmea was de eerste zorg-
verzekeraar die zorgbemiddeling introduceerde, 
waardoor de wachttijd voor medische  
be hande ling aanzienlijk werd verkort. Ook dit 
jaar hebben wij tot 1 oktober meer dan 245.000 
wachtdagen bespaard. In 2009 zetten wij een 
nieuwe stap in zorgbemiddeling. 
Vanaf 2009 worden uw medewerkers en hun 
gezinsleden beloond indien zij voor een negental 
veelvoorkomende behandelingen gebruik 
maken van de dienstverlening van onze afdeling 
Zorgbemiddeling. In dat geval zijn zij namelijk 
vrijgesteld van het verplichte eigen risico. 
Het gaat om behandelingen voor staar, liesbreuk, 
heup, galblaas, voorste kruisband en meniscus, 
borstkanker, rug- en nekhernia en incontinentie. 
Wil de verzekerde in aanmerking komen voor 
vrijstelling van het verplichte eigen risico, 
dan kan hij of zij contact opnemen met onze 
afdeling Zorgbemiddeling voor een vrijblijvend 

zorgadvies. Ook als men kiest voor een ander 
ziekenhuis, maar men laat toch alles regelen 
door onze afdeling Zorgbemiddeling, dan nog 
vervalt het eigen risico. 
Dit kan door het invullen van een aan vraag-
formulier op onze website of door te bellen 
met onze afdeling Zorgbemiddeling. Vrijstelling 
vindt plaats als de behandeling daadwerkelijk 
is ondergaan. Er is geen recht op vrijstelling 
als de behandeling wordt uitgevoerd door een 
zorgverlener in het buitenland. 

Naast de bovengenoemde vrijstelling gaan we 
nog een stap verder. Als de verzekerde gebruik 
maakt van de vrijstelling via onze afdeling 
Zorgbemiddeling en de verzekerde heeft in 
hetzelfde kalenderjaar andere zorgkosten, die 
meetellen voor het verplichte eigen risico, dan 
neemt Groene Land Achmea het verplichte eigen 
risico voor haar rekening. 

Wettelijke wijzigingen

Slaapmiddelen (Benzodiazepinen)
Slaapmiddelen worden alleen nog vergoed bij  
de volgende indicaties:

	onderhoudsbehandeling epilepsie;
	behandeling van angststoornissen als 

medicamenteuze therapie met antidepressiva 
heeft gefaald;

	patiënten met multiple psychiatrische 
problematiek voor wie behandeling met 
(hoge) doses benzodiazepinen nood- 
zakelijk is.
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De volgende voorwaarden zijn uitgebreid:

Gewijzigde voorwaarden:

Vergoeding voor ooglaseren bij 
Vision Clinics
In plaats van een vergoeding voor brillen en 
lenzen kunnen uw medewerkers (en gezins-
leden) ook kiezen voor een vergoeding voor 
ooglaseren bij Vision Clinics. Mits geen 
vergoeding is gegeven in de afgelopen 3 jaar 
voor brillen en lenzen bedraagt de totale 
vergoeding in 2009:
	Beter Af Plus Polis met 1 en 2 sterren:  

€ 200,- per 3 kalenderjaren
	Beter Af Plus Polis met 3 sterren:  

€ 350,- per 3 kalenderjaren
	Beter Af Plus Polis met 4 sterren: 

€ 400,- per 3 kalenderjaren

Steunzolen 
Steunzolen zullen voortaan per kalenderjaar 
worden vergoed i.p.v. per 2 kalenderjaren.  
De vergoeding geldt voor personen vanaf  
18 jaar die verzekerd zijn voor de Beter Af  
Plus Polis met 3 en 4 sterren. 

Cursussen (preventief)
Vanuit de Beter Af Plus Polis met 2, 3 en 4 
sterren vergoeden wij voor een aantal cursussen 
75% van de kosten tot een maximum van  
€ 115,- per cursus per persoon per kalenderjaar.

Het aanbod aan cursussen is uitgebreid met:
	Een tweetal cursussen ter voorkoming en/of 

behandeling van lymfoedeem:
- Bewustwordingscursus voor verzekerden  

die tot de risicogroep behoren (bijvoorbeeld     
na een borstamputatie of bestraling).

- Zelfmanagementcursus voor verzekerden  
die lymfoedeem hebben.

	Schriftelijke- en online programma’s gericht 
op afvallen georganiseerd door Happy  
Weight en Mix Media.

Vaccinaties bij reis naar het 
buitenland
Naast Meditel kunnen uw medewerkers ook bij 
Travel Clinics van Achmea Vitale terecht voor 
vaccinaties in verband met een reis naar het 
buitenland. Net als bij Meditel worden de kosten 
100% vergoed.

Vergoeding voor medische keuring 
adoptiekind
Naast de bestaande regeling voor adoptie-
kraam zorg is het nu ook mogelijk om na  
aankomst van het adoptiekind in Nederland een 
medische keuring uit te laten voeren. Vaak is 
voor oudere adoptiekinderen geen kraamzorg 
meer gewenst. Er kan worden gekozen voor 
kraamzorg of de medische keuring.

De vergoeding vanuit de Beter Af Plus Polis met 
2, 3 en 4 sterren bedraagt maximaal € 300,- 
per adoptiekind.

Orthodontie
In plaats van een vergoeding voor de gehele duur van de verzekering voor 
orthodontie voor personen tot 18 jaar bedraagt de vergoeding in 2009:
	Beter Af Plus Polis 1 ster: geen dekking
	Beter Af Plus Polis 2 sterren: 50% tot maximaal € 500,- per persoon  

per kalenderjaar 
	Beter Af Plus Polis 3 sterren: 75% tot maximaal € 700,- per persoon  

per kalenderjaar 
	Beter Af Plus Polis 4 sterren: 75% tot maximaal € 900,- per persoon  

per kalenderjaar 

In het Beter Af Extra Pakket wordt de vergoeding (aanvullend op de 
vergoeding uit de Beter Af Plus Polis) aangepast naar € 100,- per persoon 
per kalenderjaar.

Sportmedisch onderzoek 
Vanaf 1 januari 2009 geldt er een maximale vergoeding voor sportmedisch 
onderzoek. Wij vergoeden de volgende kosten:
Sportmedisch onderzoek
	Basis: maximaal € 85,- per persoon 1 x per 2 kalenderjaren;
	Basis Plus: maximaal € 100,- per persoon 1 x per 2 kalenderjaren;
	Groot: maximaal € 135,- per persoon 1 x per 2 kalenderjaren.
Sportarts
Wij vergoeden 100% van de kosten van een blessure- of herhalingsconsult 
door een sportarts in een Sport Medische Instelling; maximaal 2 consulten 
per persoon per kalenderjaar.

Huidverzorging
De verschillende vergoedingen voor acnébehandeling, camouflagetherapie 
en epilatiebehandeling zijn samengevoegd tot één nieuwe dekking 
‘Huidverzorging’. 
De vergoeding bedraagt:
	Beter Af Plus Polis 3 sterren: maximaal € 300,- per persoon per 

kalenderjaar
	Beter Af Plus Polis 4 sterren: maximaal € 600,- per persoon per 

kalenderjaar

Kraamzorg
Wij hebben de inkoop van kraamzorg via de veiling beëindigd. U kunt in 
2009 zelf contact opnemen en afspraken maken met het kraamcentrum 
van uw keuze. De vergoeding is als volgt: 
	gecontracteerd: 100%, minus de wettelijke eigen bijdrage van  

€ 3,80 per uur;
	niet-gecontracteerd: 100%, minus de wettelijke eigen bijdrage van  

€ 3,80 per uur en een extra eigen bijdrage van € 5,- per uur (totale eigen 
bijdrage: € 8,80 per uur).

Lagere vergoeding bij niet gecontracteerde zorg
Vanaf 1 januari 2009 mogen logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten 
vrije prijzen hanteren voor hun behandelingen. Marktwerking zal moeten 
zorgen voor een betere prijs/kwaliteit verhouding. 
Om te voorkomen dat de prijzen te sterk stijgen hebben wij met een groot 
aantal zorgverleners overeenkomsten afgesloten over prijs, kwaliteit en de 
toegankelijkheid van de zorg. In het geval dat uw medewerker één van de 
door ons gecontracteerde zorgverleners bezoekt, geldt een vergoeding 
conform onze voorwaarden. Maakt uw medewerker gebruik van een niet 
door ons gecontracteerde zorgverlener, dan vergoeden wij een lager 
bedrag dan bij een gecontracteerde zorgverlener. 

Op onze website kunt u via ‘zoek uw zorgverlener’ zien welke zorg- 
verleners wij hebben gecontracteerd. Ook vindt u hier de hoogte van de 
vergoedingen die gelden als men gebruik maakt van niet gecontracteerde 
zorg.


