
Dekkingsoverzicht Ziektekostenverzekeringen (2007)

Basisverzekering Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Preventie: 

Preventieve onderzoeken 100% hart-/ bloedvaten, baarmoe-

derhalskanker, borstkanker, choles-

terol en prostaatkanker onderzoek

100% hart-/ bloedvaten, baarmoe-

derhalskanker, borstkanker, choles-

terol en prostaatkanker onderzoek

100% hart-/ bloedvaten, baarmoe-

derhalskanker, borstkanker, choles-

terol en prostaatkanker onderzoek

100% hart-/ bloedvaten, baarmoe-

derhalskanker, borstkanker, choles-

terol en prostaatkanker onderzoek

Preventieve vaccinaties 100% griep, hondsdolheid, rode-

hond, tetanus, hepatitus-B, menin-

gokokken

100% griep, hondsdolheid, rode-

hond, tetanus, hepatitus-B, menin-

gokokken

100% griep, hondsdolheid, rode-

hond, tetanus, hepatitus-B, menin-

gokokken

100% griep, hondsdolheid, rode-

hond, tetanus, hepatitus-B, menin-

gokokken

Buitenland 100% voor vaccinaties en medicatie 

buitenland

100% voor vaccinaties en medicatie 

buitenland

Overige preventieve onderzoeken € 250,- € 500,-

Sport medisch Adviescentrum 100% voor blessureconsult en  

1x per 2 jaar voor keuring 

100% voor keuring en blessure-

consult 

Huisarts: 100%

Medisch specialistische zorg:

Verpleging en verblijf in ziekenhuis 100%

Erfelijkheidsonderzoek en –advisering 100%

Audiologische zorg 100%

Nierdialyse 100%

Chronisch intermitterende beademing 100%

Leukemie bij kinderen 100%

Hulp door trombosedienst 100%

Plastisch chirurgische zorg (medische noodzaak): Beperkt tot in polisvoorwaarden 

genoemde behandelingen

Overige medisch noodzakelijke  

plastische chirurgie

Overige medisch noodzakelijke  

plastische chirurgie

Zorg in relatie tot zwangerschap en bevalling:  

Anticonceptie Anticonceptiva tot 21 jaar 50% 100% 100% 100%

Abortus (in erkende kliniek) 100% 100% 100% 100%

Sterilisatie 100% 100%

Refertilisatie 100% 100%

Fertiliteitbevorderende behandelingen (IVF) 100% voor de eerste drie pogingen

Kraamcadeau Ja Ja Ja

Verloskundige zorg en kraamzorg:  

Bevalling en kraambed in een ziekenhuis (medische noodzaak) 100%

Bevalling en kraambed in een ziekenhuis (zonder medische noodzaak) 100% met eigen bijdrage en  

maximum vergoeding

Kraamzorg in kraamcentrum/ thuis, na bevalling in ziekenhuis 100% met eigen bijdrage voor 

kraamzorg

Bevalling en kraambed thuis 100% met eigen bijdrage voor 

kraamzorg

Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg 100% 100% 100%

Vergoeding eigen bijdrage bevalling 100% 100% 100%



Basisverzekering Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Revalidatie: 100%

Orgaantransplantaties: 100%

Paramedische zorg:  

Fysiotherapie  (incl. manueel therapie, oedeemtherapie, oefentherapie 

Mensendieck/ Cesar) tot 18 jaar 

18 behandelingen per aandoening 

per jaar

100% bij chronische aandoening

9 behandelingen per jaar.

Incl. therapeutisch zwemmen

18 behandelingen per jaar.

Incl. therapeutisch zwemmen

100%

Incl. therapeutisch zwemmen

100%

Incl. therapeutisch zwemmen

Fysiotherapie  (incl. manueel therapie, oedeemtherapie, oefentherapie 

Mensendieck/ Cesar) vanaf 18 jaar 

Vanaf de 10e behandeling 100% 

bij chronische aandoening

9 behandelingen per jaar.

Incl. therapeutisch zwemmen

18 behandelingen per jaar.

Incl. therapeutisch zwemmen

100%

Incl. therapeutisch zwemmen

100%

Incl. therapeutisch zwemmen

Ergotherapie Maximaal 10 uur per jaar 100% 100%

Logopedie 100%

Dieetadvies Maximaal 4 uur per jaar 100% 100%

Mondzorg:  

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar 100% voor  in polisvoorwaarden 

genoemde behandelingen

100% 100% 100% 100%

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar 100% bij bijzondere, medische 

indicatie

Kaakchirurgische hulp 100%

Implantaten 100% bij bijzondere, medische 

indicatie

Gebitsprothese 75% of 100% met eigen bijdrage 

Orthodontie 100% bij bijzondere, medische 

indicatie

€ 1.000,- tot 18 jaar gedurende 

looptijd verzekering

€ 2.000,- tot 18 jaar en € 1.000,- 

vanaf 18 jaar gedurende looptijd 

verzekering

100%

Diverse therapieën:  

Lymfedrainage 100% 100%

Camouflagetherapie 100%, maximaal € 250,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100%

Epilatie gelaat 100%, maximaal € 250,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100%

Acnebehandeling 100% 100% 100% 100%

Pedicure 100% 100% 100% 100%

Psoriasisdagbehandeling 100% dagbehandeling of € 500,- 

per jaar voor lichtcabine thuis

100% dagbehandeling of € 1.000,- 

per jaar voor lichtcabine thuis

Podotherapie 100% 100% 100% 100%

Stottertherapie € 500,- per jaar € 1.000,- per jaar

Dyslexie € 500,- gedurende looptijd  

verzekering

€ 1.000,- gedurende looptijd  

verzekering

Astmakamp voor kinderen 100%, maximaal € 250,- per jaar 100% 100% 100%

Kuurreizen € 500,- per jaar € 1.000,- per jaar

Alternatieve geneeswijzen (excl. geneesmiddelen) 100%, maximaal € 150,- per jaar 100%, maximaal € 400,- per jaar 100%, maximaal € 750,- per jaar 100%, maximaal € 1.500,- per jaar



Basisverzekering Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Brillen/ lenzen Glazen en jaarlenzen 100%; dag- 

en maandlenzen maximaal van  

€ 100,-. Eénmaal per 2 jaar,  

dioptrie van 1.5 of meer, 

excl. montuur

Glazen en jaarlenzen 100%; dag- 

en maandlenzen maximaal van  

€ 100,-. Eénmaal per jaar, dioptrie 

van 1.5 of meer, excl. montuur

Glazen en jaarlenzen 100%; dag- 

en maandlenzen maximaal € 200,-. 

Eénmaal per jaar, dioptrie van 1.5 

of meer, montuur tot een maximum 

van € 200,-

Orthoptie 100% 100% 100% 100%

Medische hulpmiddelen: Volgens Reglement Hulpmiddelen  

Vergoeding eigen bijdrage volgens Reglement Hulpmiddelen 50% 100% 100% 100%

Vergoeding boven maximum volgens Reglement Hulpmiddelen 100% tot 18 jaar; € 250,- per jaar 

vanaf 18 jaar

100% tot 18 jaar; € 500,- per jaar 

vanaf 18 jaar

Borstprothese (plakstrips) 50% 100% 100% 100%

Steunzolen 100%; één paar per jaar 100%; één paar per jaar 100%; één paar per jaar 100%; één paar per jaar

Plaswekker 100% 100% 100% 100%

Halskraag 100% 100%

GeboorteTENS 100% 100% 100% 100%

Bewakingsapparatuur (wiegendood) 100% 100%

Farmaceutische zorg:  

Geneesmiddelen Volgens Reglement Farmaceutische 

Zorg en Geneesmiddelen 

Vergoeding Systeem (GVS)

Overige geneesmiddelen (buiten GVS) 50% maximaal € 100,- per jaar1 100% maximaal € 150,- per jaar1 100% maximaal € 250,- per jaar1 100% maximaal € 750,- per jaar1

Alternatieve geneesmiddelen 50% maximaal € 100,- per jaar1 100% maximaal € 150,- per jaar1 100% maximaal € 250,- per jaar1 100% maximaal € 750,- per jaar1

Vergoeding eigen bijdrage 50% maximaal € 100,- per jaar1 100% maximaal € 150,- per jaar1 100% 100%

Verbandmiddelen 100% bij in polisvoorwaarden 

genoemde indicatie

€ 50,- per jaar € 100,- per jaar

Dieetpreparaten 100% bij in polisvoorwaarden 

genoemde indicatie

Ziekenvervoer:  

Ambulancevervoer 100%

Zittend ziekenvervoer 100% bij in polisvoorwaarden 

genoemde indicatie

100% gecontracteerde taxi of 

€ 0,28 per km eigen vervoer

100% gecontracteerde taxi of  

€ 0,28 per km eigen vervoer 

Vergoeding eigen bijdrage ziekenvervoer 100% 100%

Extra vergoedingen:  

Eerstelijns psychologische hulp Maximaal 3 behandelingen door 

een gecontracteerde psycholoog

Maximaal 6 behandelingen door 

een gecontracteerde psycholoog

100% door gecontracteerde  

psycholoog

100% door gecontracteerde  

psycholoog

 100% maximaal € 250,- per jaar 

niet-gecontracteerde psycholoog

100% maximaal € 500,- per jaar 

niet-gecontracteerde psycholoog

100% maximaal € 1.000,- per jaar 

niet-gecontracteerde psycholoog

100% maximaal € 1.000,- per jaar 

niet-gecontracteerde psycholoog

Second opinion 100% Nederland 100% Nederland 100% Nederland 100% Nederland

Herstellingsoord 75% tot € 1.000,- per jaar 75% tot € 1.500,- per jaar 



Basisverzekering Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Logeerhuis bij ziekenhuisopname 100%, maximaal € 250,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100% 100%

Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders € 15,- per dag en maximaal 30 

dagen

€ 25,- per dag en maximaal 60 

dagen

Reiskosten ziekenbezoek € 0,28 per km, gezinslid minimaal 2 

aaneengesloten weken in ziekenhuis 

in NL, vergoeding vanaf de 3e week

€ 0,28 per km, gezinslid minimaal 2 

aaneengesloten weken in ziekenhuis 

in NL, vergoeding vanaf de 3e week

€ 0,28 per km, gezinslid minimaal 2 

aaneengesloten weken in ziekenhuis 

in NL, vergoeding vanaf de 3e week

€ 0,28 per km, gezinslid afstand 

minimaal 25 km

Cursussen (door patiëntenvereniging of thuiszorg) 100%, maximaal € 250,- per jaar 100%, maximaal € 500,- per jaar 100% 100%

Laserbehandeling van de ogen € 1.250,- voor beide ogen, bij 

dioptrie van 4 of meer; éénmaal 

per 5 jaar

Rechtsbijstand bij schade door medische onregelmatigheden Volgens afspraken met DAS 

Rechtsbijstand

Volgens afspraken met DAS 

Rechtsbijstand

Volgens afspraken met DAS 

Rechtsbijstand

Volgens afspraken met DAS 

Rechtsbijstand

Spoedeisende zorg Buitenland:   

EU, EER en verdragsland Maximaal éénmaal Nederlandse 

tarief

100% 100% 100% 100%

Rest van de wereld Maximaal éénmaal Nederlandse 

tarief

Maximaal tweemaal het 

Nederlandse tarief

Maximaal tweemaal het 

Nederlandse tarief

Maximaal tweemaal het 

Nederlandse tarief

Maximaal tweemaal het 

Nederlandse tarief

Repatriëring 100% 100% 100% 100%

Vervoer Stoffelijk overschot Maximaal € 10.000,- Maximaal € 10.000,- Maximaal € 10.000,- Maximaal € 10.000,-

Medisch advies en hulpverlening door SOS International Ja Ja Ja Ja

Niet-spoedeisende zorg Buitenland:   

EU, EER en verdragsland mits woonachtig Maximaal éénmaal Nederlandse 

tarief

100% 100% 100% 100%

Dekking Tandartsverzekering Tandarts Basis Tandarts Uitgebreid Tandarts Optimaal

Reguliere behandelingen: 100% tot € 250,-2 100% tot € 750,-2 100% tot € 1.500,-2

Specialistische behandelingen:

Kronen, bruggen, prothese en parodontologie 75% tot € 250,-2 75% tot € 750,-2 75% tot € 1.500,-2

1 Maximum geldt voor alle behandelingen tezamen per jaar
2 Maximum geldt voor alle behandelingen tezamen per jaar

De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland.
Stadsring 15, postbus 42, 3800 AA Amersfoort

www.amersfoortse.nl
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De Basisverzekering Uitgebreid en Optimaal kennen een verschil in keuze van zorgverleners en zijn onderhevig aan wettelijke wijzigingen.  

Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag voor een volledig overzicht naar onze polisvoorwaarden.

Dit overzicht hoort bij De Amersfoortse brochures voor ziektekosten. Als u geen brochure heeft ontvangen, kunt u deze opvragen bij uw assurantieadviseur. 


