CZdirect
pakketvergelijker
2018

welke verzekering past bij jou?
als je een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat je een
verzekering kiest die past bij jouw situatie. in deze pakketvergelijker vind
je een overzicht van alle verzekeringen waar je uit kunt kiezen. zo zie je in
een oogopslag welk pakket het beste bij je past.

Aanvullende verzekeringen

CZdirect

Wil je een uitgebreidere verzekering? Kies dan één van onze aanvullende verzekeringen.
Je kunt bij CZdirect kiezen uit drie aanvullende verzekeringen: Start, Basic en Extra. Wil je
een vergoeding voor tandartskosten? Je kunt bij CZdirect kiezen uit twee tandarts
verzekeringen: Tand 1 of Tand 2.

stap 1

Basisverzekering

stap 2

CZdirect

In de basisverzekering van CZdirect zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor
zorg. Als er bij zorg uit de basisverzekering een  staat, wordt deze zorg vergoed, als
je naar zorgverleners gaat waar we afspraken mee hebben gemaakt. Ga je naar een
niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat je moet bijbetalen. Je krijgt
dan 65% van de nota tot maximaal 65% van het afgesproken tarief vergoed. Benieuwd
met wie we afspraken hebben gemaakt? Kijk op www.czdirect.nl/zorgvinden.

Eigen risico
Iedereen die ouder is dan 18 jaar betaalt voor de meeste zorg uit de basisverzekering
eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2018 € 385,-. Dit heeft de overheid
bepaald. Als je het eigen risico hebt betaald, krijg je daarna de zorg vergoed volgens de
voorwaarden van de basisverzekering.

Wettelijke eigen bijdrage
Je betaalt voor sommige zorg een wettelijke eigen bijdrage. Dit heeft de overheid
bepaald. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Als je een wettelijke
eigen bijdrage moet betalen, dan vind je dit in deze pakketvergelijker. Kijk voor een
recent overzicht van vastgestelde bedragen voor
2018 op www.czdirect.nl/eigenbijdrage.

Vergoeding uit de aanvullende verzekeringen
Als er in deze pakketvergelijker een staat bij zorg uit de aanvullende verzekering,
dan krijg je de nota vergoed tot een redelijke marktprijs.

Een verzekering afsluiten voor jouw hele gezin
Als je een verzekering afsluit voor jezelf en jouw gezinsleden dan kies je allemaal
een basisverzekering. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij krijgen
automatisch de duurste aanvullende verzekering die je kiest voor jezelf of voor jouw
partner.

Vergelijk onze verzekeringen gemakkelijk online
Op www.czdirect.nl kies je gemakkelijk de zorgverzekering die het best bij jou past.

Wat je verder moet weten
De bedragen in deze pakketvergelijker zijn maximale bedragen per kalenderjaar, behalve
als dit anders staat vermeld. Om een vergoeding te krijgen moet CZdirect de zorgverlener
en/of instelling hebben erkend. In de voorwaarden staat wanneer we een zorgverlener
en/of instelling erkennen. Ook staat in de voorwaarden wanneer je in aanmerking komt
voor een vergoeding. Bijvoorbeeld of je een verwijzing van een zorgverlener nodig hebt,
bij welke indicaties een vergoeding geldt en of je vooraf toestemming bij CZdirect moet
aanvragen. De voorwaarden vind je op www.czdirect.nl/voorwaarden.
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Medisch specialistische zorg



ja

Opname



ja

Trombosedienst



ja

aanvullende verzekeringen
Eigen
bijdrage

Start

Basic

Extra

ziekenhuiszorg (opname en poliklinische hulp) en overige zorg

man: € 400,vrouw: € 1.250,-

Sterilisatie
Second opinion door arts



ja

Revalidatie



ja

Transplantatie (orgaan/weefsel)



ja

Zorg voor zintuiglijk beperkten



ja

Logeerkosten

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

• vanaf 21 jaar

€ 200,-

€ 200,-

Condooms (bestellen via www.czdirect.nl)

50 stuks

50 stuks

Erfelijkheidsonderzoek- en advies



ja

Audiologische zorg



ja

Mechanische beademing



ja

Hulp bij behandeling van kanker bij kinderen



huisartsenzorg
Huisarts



medicijnen en apotheek
Medicijnen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)



ja

mogelijk



ja

mogelijk

Anticonceptiemiddelen uit het GVS
• tot 21 jaar

Dieetpreparaten



verpleging en persoonlijke verzorging
Wijkverpleging



ja
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aanvullende verzekeringen
Eigen
bijdrage

Start

Basic

Extra

Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en medicijnen

€ 200,-

€ 300,-

Alternatieve geneeswijzen

€ 25,- per dag

€ 25,- per dag

9 behandelingen

18 behandelingen

€ 70,-

€ 115,-

€ 230,-

€ 230,-

100%

100%

100%

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

alternatieve geneeswijzen en medicijnen

Alternatieve medicijnen

therapieen (o.a. fysio)
Fysiotherapie en oefentherapie
• tot 18 jaar

maximaal 18 behandelingen per aandoening

• tot 18 jaar voor behandelingen die voorkomen op de lijst met aandoeningen
voor fysiotherapie en/of oefentherapie



• vanaf 18 jaar
• vanaf 18 jaar voor behandelingen die voorkomen op de lijst met aandoeningen
voor fysiotherapie en/of oefentherapie

vanaf 21e behandeling ja

• etalagebenen

37 behandelingen

ja

• bekkenfysiotherapie (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

9 behandelingen

ja

• oefentherapie bij knie- en heupartrose

12 behandelingen

ja

Ergotherapie

10 uur

ja

Logopedie



ja

Voetbehandeling en advies (op medische indicatie)
Huidtherapie
• acnebehandeling in het gezicht

zorg in het buitenland
Niet-spoedeisende hulp in het buitenland



ja

Spoedeisende hulp in het buitenland



ja

• in EU/EER-landen, Zwitserland, Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië,
Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije
• in andere landen dan hierboven; beperkt tot maximaal 2x gebruikelijk (marktconform)
Nederlands tarief
• organisatiekosten door alarmcentrale
• medisch noodzakelijke repatriëring van zieke verzekerde
• tandheelkundige hulp
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Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen



ja

Prenatale screening met medische indicatie



mogelijk

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie



(Poli)klinische bevalling met medische indicatie



Verloskundige hulp bij thuisbevalling



Kraampakket



Kraamzorg in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische indicatie



Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie



Kraamzorg thuis



aanvullende verzekeringen
Eigen
bijdrage

Start

Basic

Extra

Brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen (per twee kalenderjaren)

€ 100,-

€ 150,-

Steunzolen en podotherapeutische zooltjes

€ 60,-

€ 60,-

bevalling en kraamzorg

ja

ja

ja

vervoer
Ambulancevervoer (200 km enkele reis)



ja

Vervoer eigen auto op medische indicatie (€ 0,30 per km)



ja

ja

Vervoer taxi/openbaar vervoer op medische indicatie (200 km enkele reis)



ja

ja



ja

mogelijk

hulpmiddelen
(Gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen zoals bijv. orthopedische schoenen, pruiken en
incontinentiemateriaal. In het Reglement Hulpmiddelen op www.czdirect.nl/voorwaarden
vindt u per hulpmiddel de vergoeding en de eigen bijdrage.
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Eigen
risico

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar



ja

Basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar



ja

aanvullende verzekeringen
Eigen
bijdrage

Start

Basic

Extra

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

€ 200,-

geestelijke gezondheidszorg

Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun gezin

zorg om ziekte te voorkomen
Preventie voor reizen naar het buitenland
Stoppen-met-roken-programma



ja

Programma problematisch alcoholgebruik



ja

Programma omgaan met depressieve klachten



ja

advies
Sportmedisch advies
Diëtetiek

3 uur

ja

€ 120,-

cursussen en beweegprogramma's
Gezondheidscursussen
Beweegprogramma’s (per 3 jaar)

€ 100,€ 350,-

€ 350,-

€ 350,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen
(totale vergoeding per ongeval ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)

Als je een behandeling ondergaat, is de vergoeding een percentage
van het wettelijke tarief tot het maximale bedrag per jaar. Bijvoorbeeld:
je kiest voor de aanvullende verzekering Tand 1 en je krijgt een gebits
reiniging (overige tandheelkunde), dan krijg je een vergoeding van 75%
van het wettelijke tarief tot maximaal € 250,-.
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eding
Totale vergoolom
k
e
voor dez

Eigen
risico

aanvullende verzekeringen
Eigen
bijdrage

Tand 1

Tand 2

€ 250,-

€ 500,-

Controle 1e en 2e preventief onderzoek

75%

75%

Overige tandheelkunde

75%

75%

75%

75%

totale vergoeding tandheelkunde
tandheelkunde tot 18 jaar
Controle



Fluoridebehandeling



Overige tandheelkunde zoals bijv. het trekken van kiezen/tanden, vullingen en
wortelkanaalbehandelingen.



tandheelkunde vanaf 18 jaar

tandheelkunde alle leeftijden
Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap
Volledig kunstgebit (boven en/of onder)

per 5 jaar

ja

ja

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

Reparatie/rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder)



ja

ja

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75%

75%

Gedeeltelijk kunstgebit of frameprothese
Implantaten bovengebit



ja

ja

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

Implantaten ondergebit



ja

ja

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

75% van de eigen bijdrage
basisverzekering

Implantaten honorarium en (poli)klinische bijkomende kosten



ja

Tandheelkunde bij bepaalde indicatie/handicap



ja



ja



ja

€ 10.000,-

€ 10.000,-

tandheelkunde in bijzondere gevallen
Bij bepaalde indicatie/handicap, toestemming CZdirect nodig

orthodontie in bijzondere gevallen
Bij bepaalde indicaties, toestemming CZdirect nodig
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen
(totale vergoeding per ongeval ongeacht aantal aanvullende verzekeringen)

Aan deze pakketvergelijker kun je geen rechten ontlenen.

650.026.1738

mondzorg bij ongevallen

