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Wat wordt er toegevoegd aan de basisverzekering? 

In 2021 wordt de basisverzekering uitgebreid met de volgende vergoedingen: 

• Extra paramedische zorg voor (ex) coronapatiënten 

 

o Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen 

o Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de 

bestaande 10 uur) 

o Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) 

Let op: deze dekking geldt al per 18 juli 2020. Ook in 2021 behouden 

patiënten recht op deze vergoeding. Deze vergoeding telt mee voor het 

eigen risico. 

• Oefen- en fysiotherapie bij COPD 

Klasse B COPD-patiënten met een hoge ziektelast én beperkte fysieke 

capaciteit hebben volgend jaar recht op: 

 

o Maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar 

o Maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren 

 

• Nieuwe medicijnen tegen kanker 

In 2020 zijn er een aantal nieuwe geneesmiddelen tegen kanker aan het 

basispakket toegevoegd. 

 

o Lynparza, onder merknaam Olaparib, tegen eierstokkanker (per 

16 april 2020) 

o Axicabtagene ciloleucel, onder merknaam Yescarta, tegen 

lymfeklierkanker (per 1 mei 2020) 

o Durvalumab bij specifieke vormen van longkanker (per 1 

september 2020) 

o Abemaciclib bij bepaalde vormen van borstkanker (per 1 

september 2020) 
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• Vervoer van en naar dagbehandeling 

Ziekenvervoer van en naar dagbehandeling dat onderdeel is van een 

zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve 

aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een 

verstandelijke beperking wordt vanuit de tijdelijke subsidieregeling 

extramurale behandeling aan het basispakket toegevoegd. 

 

• Geen eigen risico voor specifieke groepen 

Per 2021 hoeven donoren geen eigen risico te maken voor medische 

kosten in verband met hun donatie. Slachtoffers van seksueel geweld 

hebben per september 2020 recht op directe vergoeding van medische 

kosten, zonder eigen risico. Zij dienen dan wel binnen zeven dagen hulp 

te zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). De vergoeding is 

voorlopig tijdelijk en geldt tot eind augustus 2021. 

 

 
 
 
 


