Wijziging Restitutie vergoeding GGZ en Thuiszorg

Bij ONVZ hoeft u zich meestal geen zorgen te maken over contracten. Voor bijna alle
zorgsoorten bieden wij namelijk een restitutievergoeding. Dat betekent dat u overal naartoe
kunt en zich geen zorgen hoeft te maken of ONVZ een contract heeft afgesloten met uw
zorgverlener. Dat heeft namelijk geen invloed op uw vergoeding. U heeft gewoon recht op
de vergoeding die bij uw verzekering hoort.

Uitzondering hierop zijn
•
•

de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en
wijkverpleging (thuiszorg).

Binnen deze twee zorgsoorten zien we namelijk dat een kleine groep zorgondernemers
onnodig veel gebruikmaakt van onze uitgebreide dekkingen. Daarom hanteren we vanaf 1
januari 2021 alleen voor de ggz en wijkverpleging maximale vergoedingen als u naar een
zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft.
Gaat u naar een zorgverlener die wel een contract met ons heeft? Dan heeft u gewoon
recht op de volledige vergoeding.

WIJZIGINGEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Startfit - Extrafit en Benfit

Vanaf 1 januari 2021 voegen we de aanvullende verzekeringen Startfit en Extrafit samen.
WIJZIGINGEN IN STARTFIT

Startfit krijgt een vergoeding voor acnebehandeling.
Wat betekent dit voor u?
Startfit vergoedt tot maximaal € 150 per kalenderjaar, voor personen tot 21 jaar.

Startfit krijgt een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.
Alternatieve beweegzorg (chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder
de vergoeding Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding,
bewegen en sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.
Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:
• (laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
• er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling
Wat betekent dit voor u?
Startfit vergoedt € 30 per dag tot maximaal € 100 per kalenderjaar.

Startfit krijgt een vergoeding voor anticonceptie.
Deze geldt voor verzekerden van 21 tot 30 jaar.
Wat betekent dit voor u?
Startfit vergoedt 100%, voor personen van 21 tot 30 jaar.

Fysiotherapie
De maximale vergoedingen veranderen per 1 januari 2021.
De vergoeding Oedeem- en littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en
oefentherapie. Daarmee geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of
littekentherapie van de huidtherapeut krijgt.
Wat betekent dit voor u?
Startfit vergoedt 10 in plaats van 9 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele
therapie.

WIJZIGINGEN IN BENFIT

Acnebehandeling
De maximale vergoeding voor acnebehandelingen is verlaagd. De vergoeding gaat ook gelden voor
de behandeling van genezen littekens van acne.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt maximaal € 200 in plaats van € 500 per kalenderjaar, voor personen tot 21 jaar.

Alternatieve geneeswijzen
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen voor Benfit is gewijzigd. Alternatieve beweegzorg
(chiropractie, osteopathie en manueel therapie E.S.) valt vanaf 2021 onder de vergoeding
Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg (dit was in 2020 de vergoeding Houding, bewegen en
sport). Voor alles samen geldt een maximale vergoeding.
Voor alle aanvullende verzekeringen geldt:
• (laboratorium)onderzoek vergoeden wij niet meer
• er komt een maximale vergoeding per dag in plaats van per behandeling.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt € 40 per dag tot maximaal € 350 per kalenderjaar.

Beweegprogramma’s
Benfit vergoedt geen beweegprogramma’s meer.

Borstkanker - aanvullend onderzoek
Benfit vergoedt geen MammaPrint en Oncotype DX meer.

Borstvoeding - lactatiedeskundige
Benfit vergoedt per 1 januari 2021 consulten bij een lactatiekundige tot een maximaal bedrag per
kalenderjaar, in plaats van een maximaal aantal consulten.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt maximaal € 200 in plaats van 2 consulten per kalenderjaar.

Brillenglazen - lenzen
Benfit krijgt een vergoeding voor brillenglazen, lenzen en ooglaseren.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt maximaal € 75 per 2 aansluitende kalenderjaren.

Fysio- en oefentherapie
De maximale vergoedingen veranderen per 1 januari 2021. De vergoeding Oedeem- en
littekentherapie is samengevoegd met de vergoeding Fysiotherapie en oefentherapie. Daarmee
geldt het maximale aantal behandelingen ook als u oedeem- of littekentherapie van de
huidtherapeut krijgt.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt 16 in plaats van 12 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele
therapie.

Geneesmiddelen uit aanvullende verzekering
De maximale vergoeding gaat per 1 januari 2021 omlaag. Voor alle verzekeringen geldt dat u in
2021 een maximaal bedrag kunt gebruiken voor eigen bijdragen.
Wat betekent dit voor u?
Benfit vergoedt ook geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers. Benfit vergoedt
€ 150 in plaats van € 200 per kalenderjaar.

Voor onderstaande zorg wordt in de Benfit geen vergoeding meer gegeven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benfit vergoedt geen eigen bijdrage bij hulpmiddelen meer. Dat geldt ook voor de eigen
bijdrage van een pruik.
Benfit vergoedt geen elleboogkrukken meer.
Benfit vergoedt geen orthodontie voor kinderen tot 18 jaar meer.
Benfit vergoedt de zorg door de overgangsconsulente niet meer.
Benfit vergoedt geen preventiecursussen en stoppen met roken meer.
Benfit vergoedt geen sportmedisch onderzoek meer.
Benfit vergoedt geen psoriasisdagbehandeling meer.
Benfit vergoedt geen reiskosten voor ziekenbezoek meer.
Benfit vergoedt geen steunzolen van de schoentechnicus, podotherapie en podologie en
pedicure meer.
Benfit biedt ook geen vergoeding meer voor voetzorg bij diabetes mellitus en reumatoïde
artritis.
Benfit vergoedt geen therapeutisch kamp voor jongeren meer.
Benfit vergoedt geen zittend ziekenvervoer meer.

Voor alle aanvullende verzekeringen
Vanaf 1 januari geldt voor alle aanvullende verzekeringen dat eerdere vergoedingen bij een ander
ONVZ label meetellen voor de maximale vergoedingen als u overstapt tussen onze labels.
Wat betekent dit voor u?
Had u in 2020 een aanvullende verzekering bij ONVZ, of 1 van haar labels PNOzorg of VvAA? En
stapt u in 2021 over naar een aanvullende verzekering van een ander label? Dan telt voor
meerjarige vergoedingen gebruik in 2020 mee.

Tandfit A
Vanaf 1 januari 2021 verandert een deel van de vergoedingen in Tandfit A.
•
•

De vergoeding wordt 100% in plaats van 75% per behandeling.
De maximale vergoeding gaat van € 250 naar € 200 per kalenderjaar,
waarvan maximaal € 75 voor preventieve mondzorg (M-codes).

Tandfit B
Vanaf 1 januari 2021 verandert een deel van de vergoedingen in Tandfit B.
•
•

De vergoeding wordt 100% in plaats van 75% per behandeling.
De maximale vergoeding gaat van € 750 naar € 500 per kalenderjaar,
waarvan maximaal € 150 voor preventieve mondzorg (M-codes).

