Veranderingen in 2022
BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN IN UW POLISVOORWAARDEN

Kijk op:
prolife.nl/2022

De veranderingen in de
basisverzekering
Hieronder ziet u de belangrijkste veranderingen in de Principe Polis Budget en de Principe Polis.

De veranderingen in de basisverzekering
Autotransplantaten

Nieuw: In 2022 vergoeden wij de kosten van autotransplantaten. Dat is het verplaatsen van
een eigen tand of kies naar de plaats waar een tand of kies mist. Voor deze behandeling
heeft u wel vooraf toestemming van ons nodig. En de behandeling moet worden uitgevoerd
door een zorgverlener die hiervoor is opgeleid.

Eerstelijns diagnostiek (ELD)

Verandering: In 2022 maken wij met minder laboratoriums afspraken dan in 2021. Gaat u
bijvoorbeeld bloedprikken of urineonderzoek laten doen, omdat uw huisarts/verloskundige
dat vraagt? Kijk dan eerst op prolife.nl/zorggids. Zoek op ‘bloedprikken’ of ‘urineonderzoek’
en u ziet of het medisch laboratorium bij u in de buurt afspraken met ons gemaakt heeft.
U kunt het ook vragen aan de huisarts/verloskundige die u doorstuurt. Gaat u naar een
laboratorium waar we geen contract mee hebben? Dan krijgt u een lagere vergoeding.

Logeervergoeding voor
verzekerden die CAR
T-celtherapie ondergaan

Nieuw: In 2022 vergoeden wij maximaal € 77,50 per nacht voor de verblijfkosten in de buurt
van het expertziekenhuis. Dit geldt in week 3 en 4 na een CAR T-celtherapie behandeling.
En alleen als u meer dan 60 minuten van het expert ziekenhuis woont.

Principe Polis Budget

Verandering: In 2022 hebben wij met andere ziekenhuizen een contract voor de Principe
Polis Budget dan in 2021. Controleer vooraf waar u het beste naar toe kunt. Zo voorkomt u
dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Want met de Principe Polis Budget krijgt u
niet bij alle ziekenhuizen 100% vergoeding. Soms krijgt u wel 100% vergoeding, zoals bij
spoedzorg. Kijk op prolife.nl/budget.

Zvw-pgb

Verandering: Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan ontvangt u apart
informatie over de veranderingen in het Reglement Zvw-pgb. De veranderingen vindt
u uiterlijk 12 november 2021 op prolife.nl.
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De veranderingen in de wettelijke eigen bijdragen en wettelijke maximale vergoedingen
Allergeenvrije of
orthopedische schoenen

Verandering: In 2022 daalt de eigen bijdrage voor verzekerden jonger dan 16 jaar van
€ 62,50 naar € 62,- per paar schoenen. Voor verzekerden van 16 jaar en ouder daalt de
eigen bijdrage van € 125,- naar € 124,- per paar schoenen.

Bevalling

Verandering: In 2022 stijgt de eigen bijdrage voor een niet-medisch noodzakelijke
bevalling in een ziekenhuis, geboorte- of kraamcentrum van € 37,- naar € 38,-. En de
maximale vergoeding stijgt van € 262,- naar € 268,-. Van deze bedragen is de helft voor
de moeder en de helft voor het kindje. Voor het gebruik van een verloskamer bij een
poliklinische bevalling zonder medische indicatie stijgt de maximale vergoeding van
€ 225,- naar € 230,-. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of geboortecentrum.

Lenzen en brillenglazen

Verandering: Is de gebruiksduur van de lenzen of brillenglazen langer dan 1 jaar? Dan stijgt
de eigen bijdrage in 2022 van € 59,- naar € 59,50 per lens/glas. Is de gebruiksduur korter dan
1 kalenderjaar? En gaat het om 1 oog? Dan stijgt de eigen bijdrage in 2022 van € 59,- naar
€ 59,50 voor 1 glas of lens. Voor 2 ogen stijgt de eigen bijdrage in 2022 van € 118,- naar
€ 119,-. Deze vergoeding is voor medische lenzen of brillenglazen in zeer ernstige gevallen.

Kraamzorg

Verandering: In 2022 stijgt de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis of in een geboorteof kraamcentrum en partusassistentie van € 4,60 naar € 4,70 per uur.

Pruiken

Verandering: In 2022 stijgt voor pruiken de maximale vergoeding van € 452,- naar € 457,50.

Zittend ziekenvervoer

Verandering: In 2022 stijgt de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer van € 108,naar € 111,-.
Verandering: In 2022 stijgt de maximale vergoeding voor een overnachting in plaats
van zittend ziekenvervoer van € 76,50 per nacht naar € 77,50 per nacht.
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De veranderingen in de aanvullende
verzekeringen

Alternatieve geneeswijzen,
therapieën en geneesmiddelen (homeopatisch)

Vervalt: In 2022 vergoeden wij voor kinderen geen
psychosociale zorg meer. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
voor kinderen wordt namelijk vergoed uit de Jeugdwet.
Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Cursus afvallen

Nieuw: In 2022 vergoeden wij onder de cursus afvallen
ook een cursus georganiseerd door Rosaline McDonald
(gezondeleefstijlcoach.nl), en Lianne Kooijman
(binnenisbuiten.com). U krijgt een vergoeding van € 115,- per
persoon. In 2021 vergoeden wij deze aanbieders nog niet.

Relatiecursussen

Nieuw: In 2022 vergoeden wij onder relatiecursussen ook de
‘Huwelijkscursus vanuit een hoopvol perspectief, samen op
weg naar meer eenheid, liefde en begrip.’ van Binnen is buiten.
U kijgt een vergoeding van maximaal € 115,- per persoon.
In 2021 vergoedden wij deze cursus nog niet.

(Stilte)retraite

Nieuw: In 2022 vergoeden wij onder (stilte)retraite ook de
kosten van een (stilte)retraite georganiseerd door Casella,
Hartelijk Verbonden en Power to the Mama’s. U krijgt een
vergoeding van € 185,- per persoon. In 2021 vergoedden wij
deze aanbieders nog niet.

Tandheelkundige
zorg: kronen, bruggen,
inlays, implantaten en
autotransplantaten tot
18 jaar

Vervalt: In 2022 vergoeden we de kosten van autotransplantaten
voor verzekerden tot 18 jaar uit de basisverzekering.
Daarom vervalt de vergoeding voor autotransplantaten uit de
aanvullende verzekering.

Therapeutisch vakantiekamp
tot 18 jaar

Vervallen: In 2022 vervalt de vergoeding voor therapeutisch
vakantiekamp Jump van de Nederlandse Hartstichting.
Het kamp bestaat niet meer.
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Large

Medium

Small

De veranderingen in de aanvullende verzekeringen

Extra Large

Hieronder ziet u de belangrijkste veranderingen in de Smallpolis, Mediumpolis, Largepolis
en Extra Largepolis.

De veranderingen in de
tandartsverzekeringen

A. Tandarts/mondhygiënist,
kaakchirurg en
tandprotheticus

Verandering: In 2022 vergoeden we alleen nog de controles (C-codes)
helemaal. Voor alle andere behandelingen krijgt u 75% van de kosten
vergoed tot het maximale bedrag van uw tandartsverzekering. Dit geldt
alleen voor behandelingen die vallen onder de vergoeding van uw
tandartsverzekering. In 2021 vergoedden wij 100% van de kosten tot
het maximale bedrag van uw tandartsverzekering.
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Tand large

Tand Small

De veranderingen in de tandartsverzekeringen

Tand Medium

Hieronder ziet u de belangrijkste veranderingen in de Tand Small, Tand Medium en Tand Large.

Goed om te weten

Geef een verandering op tijd door

Er geldt soms een wachttijd

Een opzegging of verandering van basisverzekering
of eigen risico moet uiterlijk 31 december bij ons
binnen zijn. Een verandering van aanvullende
(tandarts)verzekering moet uiterlijk 31 januari bij
ons binnen zijn. U geeft het makkelijk door via
prolife.nl/mijnprolife.

Voor de vergoeding van orthodontie geldt een
wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u wel premie
betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt.
Kinderen krijgen automatisch de meest uitgebreide
aanvullende verzekering die één van de ouders heeft
afgesloten.

Het eigen risico blijft € 385,-

Eigen risico kunt u vooruit betalen

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt verplicht eigen
risico voor vergoedingen uit de basisverzekering.
Dit verplicht eigen risico is € 385,- per kalenderjaar
en gelijk aan 2021. U kunt kiezen voor extra eigen
risico van € 100,- tot € 500,-, waardoor u minder
premie betaalt.

Verwacht u het verplicht eigen risico op te maken
in 2022? Dan kunt u ervoor kiezen om dit te betalen
in 10 delen, van februari tot en met november.
Wat u teveel betaalt, krijgt u natuurlijk terug.
Kijk voor de voorwaarden en het aanmelden op
prolife.nl/gespreidbetalen.

Zorgverleners met contract vindt u op prolife.nl/zorggids.
Bezoekt u een zorgverlener, ziekenhuis of behandelcentrum? Controleer dan altijd of deze een contract heeft.
Zo niet, dan krijgt u soms een lagere vergoeding of geen vergoeding. Vergoedingen bij zorgverleners zonder
contract vindt u op prolife.nl/nietgecontracteerd.

De polisvoorwaarden vindt u op prolife.nl/polisvoorwaarden.
In onze polisvoorwaarden en de reglementen die daarbij horen, leest u precies waar u recht op heeft.
U kunt deze informatie online bekijken of bij ons opvragen.
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Service & Contact
Bel ons gerust: 033 422 81 88
Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bezoek onze website: prolife.nl
U vindt op de contactpagina al onze contactgegevens.

Kijk op prolife.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij niet-gecontracteerde
zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement PGB verpleging en verzorging, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de voorwaarden van Pro Life, de polisvoorwaarden,
brochures, formulieren en andere informatie over onze verzekeringen. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.

50400-2201

Dit Veranderingenoverzicht geeft u geen rechten. Pro Life is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van druk- en typefouten.

Pro Life verzekeringen worden uitgevoerd door
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., KvK 06088185
Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK 28080300

