Uitleg belangrijkste veranderingen
polisvoorwaarden 2016
De veranderingen in de basisverzekering
De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering zit. Voor 2016 zijn er veranderingen. De belangrijkste
veranderingen hebben we op een rij gezet. De veranderingen gelden voor de Principe Polis (naturapolis) en voor de
Principe Polis Restitutie (restitutiepolis). Behalve als dit anders staat aangegeven.

Algemeen
Verandering: Het verplicht eigen risico in 2016 is € 385,-. Dit was € 375,-.
Nieuw: U kunt het verplicht eigen risico vooraf in termijnen betalen. Dit kan als u verwacht in 2016 uw eigen risico volledig te gebruiken. U regelt
dit via www.prolife.nl/gespreidbetalen.
Verandering: Heeft u een Principe Polis? Dan verandert het soort verzekering dat u heeft. De Principe Polis was een combinatiepolis en wordt
een naturapolis. Wat betekent dit voor u? Deze wijziging heeft voor u weinig gevolgen. Hieronder leggen wij voor u uit wat er wel verandert:
in de combinatiepolis waren de vergoedingen voor Voetzorg en Mondzorg restitutie beschreven. Dit betekent dat u recht had op de vergoeding van
de kosten van zorg in plaats van dat u recht heeft op de zorg in natura, zoals bij de andere vergoedingen. Er was voor u daardoor geen sprake van een
lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg, maar u had direct recht op een ‘restitutievergoeding’. De restitutievergoeding is een vergoeding van
100% tot maximaal WMG-tarief of bij ontbreken daarvan 100% tot maximaal een marktconforme vergoeding.
In 2016 is de Principe Polis een naturapolis geworden. U heeft nu recht op Voetzorg en Mondzorg in natura, net als de andere zorgsoorten.
Er is daardoor ook een mogelijkheid tot het toekennen van een lagere vergoeding bij gebruik van niet-gecontracteerde zorg.
Voor Voetzorg maken wij gebruik van deze mogelijkheid. Wij contracteren deze zorg en als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat dan
heeft u recht op een lagere vergoeding van 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.
Voor Mondzorg contracteren wij (nog) geen zorgverleners (met uitzondering van kaakchirurgen). Daardoor heeft u voor deze zorg recht op een
restitutievergoeding zoals u bij de combinatiepolis gewend was.
Verandering: met Principe Polis geldt voor alle zorg dat als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, u een vergoeding van 75% krijgt
op basis van het gemiddelde tarief van zorgverleners waar Pro Life een contract mee heeft. Dit was soms 80%, soms een vast bedrag en soms 75%.
Door dit gelijk te trekken, weet u altijd welk percentage wij vergoeden.

Basisverzekering
Verandering: U heeft geen recht op behandelingen plastische chirurgie in een privékliniek.
Verandering: ben je jonger dan 18 jaar en heb je geestelijke gezondheidszorg nodig die betaald wordt uit de Jeugdwet? Dan heb je, indien
noodzakelijk, recht op vervoer per ambulance naar een GGZ-zorgverlener.
Verandering: Ook na een doorgaande zwangerschap na een IVF-poging mogen de overige ingevroren eicellen worden teruggeplaatst. Deze
worden dan eerst ontdooit en bevrucht, voordat ze teruggeplaatst kunnen worden. Als dit niet tot resultaat leidt, dan kan er weer met een IVFbehandeling gestart worden. Deze geldt dan als een eerste poging.
Verandering: in het Reglement Hulpmiddelen, Reglement PGB en Reglement Farmacie staan veranderingen. Kijk op www.prolife.nl/voorwaarden
voor de complete reglementen.
Hulpmiddelen: Bij hoorzorg zijn Cros/Bi-cros hoortoestellen toegevoegd; hoortoestellen verstrekken wij in bruikleen in plaats van in eigendom. Er
is geen eigen bijdrage meer voor hoortoestellen onder de 18 jaar. Bloedglucosemeters die nieuw verstrekt worden moeten voldoen aan ISO 19157:
2013 én door TuV Rheinland goedgekeurd zijn. De tegemoetkoming in de gebruikskosten van hulphonden is verhoogd van € 260,- naar € 326,-.
Eigen bijdrages zijn aangepast (zie de lijst die hieronder staat).
Farmacie: Dieetpreparaten voor de behandeling van (het risico op) ondervoeding mogen vanaf 2016 ook worden voorgeschreven door een
medisch specialist of jeugdarts. In 2015 mocht alleen de diëtist dit. Een huisarts kan dieetpreparaten alleen voorschrijven bij allergieën die met een
provocatie-eliminatietest vastgesteld zijn.
Gaat u op vakantie? Dan kunt u voor langere tijd medicatie meekrijgen van de apotheek. Bij leveringen korter dan 6 maanden waarbij de kosten
van het geneesmiddel minder dan € 1000,- per maand bedragen en waarbij het niet gaat om een baxteraflevering, kan de apotheek het middel
meegeven en bij ons declareren. Op het recept moet staan dat het gaat om een vakantielevering. Gaat het om een langere periode, moet u hiervoor
een machtiging bij ons aanvragen.
Het overzicht van geneesmiddelen waarvoor controle of toestemming vooraf vereist is, is bijgewerkt. U vindt dit overzicht achterin het Reglement
Farmacie.
PGB: aan dit Reglement wordt op dit moment nog gewerkt door Zorgverzekeraars Nederland. De definitieve inhoud is nog niet bekend.
We informeren u zo snel mogelijk.
Verandering: voor voetzorg voor verzekerden met diabetes mellitus zijn de voorwaarden veranderd. In tegenstelling tot 2015 hebben we in 2016
voetzorg gecontracteerd. Heeft u een Principe Polis en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor voetzorg? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Wettelijke eigen bijdragen en wettelijke maximale
vergoedingen 2016
Zorgsoort

Naam

Wettelijke eigen bijdrage 2015

Wettelijke eigen bijdrage 2016

Diversen
Hulpmiddelen

Verplicht eigen risico
Wettelijke eigen bijdrage voor lenzen en
brillenglazen waar vanuit de basisverzekering
aanspraak op is.

€ 375,• bij gebruiksduur > 1 jaar € 55,50 per lens/glas;
• bij gebruiksduur < 1 kalenderjaar:
- € 111,- per kalenderjaar bij gebruik van lenzen/
glazen voor twee ogen;
- € 55,50 per kalenderjaar bij gebruik van lens/
glas voor één oog.
75%

€ 385,• bij gebruiksduur > 1 jaar € 56,- per lens/glas;
•b
 ij gebruiksduur < 1 kalenderjaar:
- € 112,- per kalenderjaar bij gebruik van lenzen/
glazen voor twee ogen;
- € 56,- per kalenderjaar bij gebruik van lens/
glas voor één oog.
75%

100%

100%

€ 414,50
€ 140,50

€ 418,50
€ 136,50

€ 70,-

€ 68,50

€ 140,50

€ 136,50

€ 70,-

€ 68,50

€ 4,15

€ 4,20

€ 33,- (€ 16,50 voor de moeder en € 16,50 voor
het kind)

€ 33,- (€ 16,50 voor de moeder en € 16,50 voor
het kind)

€ 235,- (€ 117,50 voor de moeder en € 117,50
voor het kind)

€ 238,- (€ 119,- voor de moeder en € 119,- voor
het kind)

€ 97,00
€ 0,31
€ 125,00 per boven- of onderkaak

€ 98,€ 0,30
€ 125,00 per boven- of onderkaak

75%

75%

Kraamzorg

Vervoer
Tandheelkunde

Maximale vergoeding hoortoestel of
tinnitusmaskeerder voor verzekerden van
18 jaar of ouder
Maximale vergoeding hoortoestel of
tinnitusmaskeerder voor verzekerden tot
18 jaar
Maximale vergoeding pruiken
Eigen bijdrage allergeenvrije schoenen voor
verzekerden 16 jaar en ouder
Eigen bijdrage allergeenvrije schoenen voor
verzekerden van jonger dan16 jaar
Eigen bijdrage orthopedische schoenen voor
verzekerden 16 jaar en ouder
Eigen bijdrage orthopedische schoenen voor
verzekerden van jonger dan16 jaar
Wettelijke eigen bijdrage per uur kraamzorg
thuis of in een geboorte- of kraamcentrum en
partusassistentie
Wettelijke eigen bijdrage per opnamedag bij
bevalling in het ziekenhuis (niet medisch
noodzakelijk)
Wettelijke maximale vergoeding kosten bij
bevalling in het ziekenhuis of in een geboorte- of
kraamcentrum (niet medisch noodzakelijk)
Wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer
Wettelijke km vergoeding bij vervoer eigen auto
Wettelijke eigen bijdrage voor een uitneembare
volledige prothese op implantaten
Maximale vergoeding voor een uitneembare
volledige immediaat-, vervangings- of
overkappingsprothese

De veranderingen in de aanvullende verzekeringen
Ook de aanvullende (tandarts)verzekeringen veranderen in 2016. Er zijn nieuwe vergoedingen en uitbreidingen. Ook vervallen
er sommige vergoedingen of veranderen de voorwaarden voor vergoeding. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Smallpolis
Vervallen: De vergoeding voor beweegprogramma’s is vervallen.
Verandering: voor geneesmiddelen ter voorkoming van malaria, hoeft u voortaan niet meer via Efarma aan te schaffen. Elke door ons
gecontracteerde apotheek mag dit nu leveren.
Nieuw: Wij vergoeden bij expertisebehandeling in het buitenland overnachtingskosten: maximaal € 75,- per persoon per dag. Vervoerskosten:
vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per kilometer. Wij vergoeden maximaal € 5.000,- voor
de overnachtings- en vervoerskosten van u en uw begeleider samen.
Vervallen: De vergoeding van abonnementskosten van het gebruik van persoonlijke alarmeringsapparatuur is vervallen.
Nieuw: Wij vergoeden vervoerskosten tot maximaal 500,- per persoon per kalenderjaar. Ook vergoeden wij de wettelijke eigen bijdrage voor
vervoerskosten.
Verandering: voor circumcisie (besnijdenis) van de man met medische indicatie moet u voortaan zijn doorverwezen door een huisarts, specialist
ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, of een medisch specialist. En alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed.
Voorheen werd niet-gecontracteerde zorg ook vergoed, als wij u hiervoor vooraf toestemming gaven.
Verandering: De vergoeding Online Zorgadvies is veranderd in 2e Arts Online. De manier van aanvragen is hierdoor veranderd.
Verandering: De vergoeding voor Lady Comp, Baby Comp en Pearly is vervallen. De vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is
€ 300,- per persoon voor de duur van de aanvullende verzekering. Dit was € 150,-.

Mediumpolis
Vervallen: De vergoeding voor beweegprogramma’s is vervallen.
Verandering: er zijn veranderingen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen. De alternatief genezer of therapeut
die de behandeling doet, moet voldoen aan onze criteria. Het overzicht met beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria, is voor 2016
aangepast. Deze vindt u op www.prolife.nl/alternatief. De vergoeding voor orthopedische geneeskunde valt voortaan ook onder alternatieve
geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Vervallen: De vergoeding voor flebologie en proctologie is vervallen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Vervallen: De vergoeding voor podotherapie/podologie/podoposturale therapie en steunzolen is vervallen.
Verandering: voor geneesmiddelen ter voorkoming van malaria, hoeft u voortaan niet meer via Efarma aan te schaffen. Elke door ons
gecontracteerde apotheek mag dit nu leveren.
Verandering: De vergoeding voor kosten eigen vervoer is € 0,30 per km. Dit was € 0,31.
Nieuw: Wij vergoeden bij expertisebehandeling in het buitenland overnachtingskosten: maximaal € 75,- per persoon per dag. Vervoerskosten:
vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per kilometer. Wij vergoeden maximaal € 5.000,- voor
de overnachtings- en vervoerskosten van u en uw begeleider samen.
Vervallen: De vergoeding van abonnementskosten van het gebruik van persoonlijke alarmeringsapparatuur is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor de kosten van de huur van de apparatuur voor Trans-therapie is vervallen.
Uitbreiding: De vergoeding voor orthodontie is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 90%.
Uitbreiding: De vergoeding voor christelijke psychosociale hulpverlening is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering.
Dit was 75%. U kunt nu ook terecht bij een vrijgevestigde geestelijke verzorgende.
Vervallen: De vergoeding voor (kortdurende) psychosociale hulp bij oncologische klachten of chronische ziekte is vervallen.
Nieuw: Wij vergoeden vervoerskosten tot maximaal 500,- per persoon per kalenderjaar. Ook vergoeden wij de wettelijke eigen bijdrage voor
vervoerskosten.
Verandering: voor circumcisie (besnijdenis) van de man met medische indicatie moet u voortaan zijn doorverwezen door een huisarts, specialist
ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, of een medisch specialist. En alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed.
Voorheen werd niet-gecontracteerde zorg ook vergoed, als wij u hiervoor vooraf toestemming gaven.
Verandering: De vergoeding Online Zorgadvies is veranderd in 2e Arts Online. De manier van aanvragen is hierdoor veranderd.
Verandering: u hoeft een elektrische borstkolf niet meer aan te schaffen bij een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier. Als extra
voorwaarde hebben wij opgenomen dat wij de kosten van een tweedehands borstkolf niet vergoeden.
Nieuw: Wij vergoeden uitgestelde kraamzorg door een gecontracteerd kraamcentrum aan vrouwelijke verzekerden. Wij vergoeden maximaal 15 uur per
zwangerschap. U betaalt zelf de eigen bijdrage van € 4,20 per uur.
Vervallen: De vergoeding voor kinderwensconsult (preconceptiezorg) is vervallen.
Nieuw: Wij vergoeden lactatiekundige zorg aan vrouwelijke verzekerden met borstvoedingsproblemen. Wij vergoeden maximaal € 80,- per persoon per
kalenderjaar.
Verandering: De vergoeding voor Lady Comp, Baby Comp en Pearly is vervallen. De vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is
€ 300,- per persoon voor de duur van de aanvullende verzekering. Dit was € 150,-.
Vervallen: De vergoeding voor het revalidatieprogramma Herstel en Balans is vervallen.
Uitbreiding: De vergoeding voor (preventieve) cursussen is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 75%.
Nieuw: Wij vergoeden het online zelfhulpprogramma IncoCure aan vrouwelijke verzekerden met incontinentieproblemen. Wij vergoeden maximaal
€ 15,- per persoon per kalenderjaar.
Vervallen: De vergoeding voor reumakuurbehandeling is vervallen.

Largepolis
Uitbreiding: Wij vergoeden nu ook een beweegprogramma als u een oncologische aandoening heeft of hiervan aan het herstellen bent.
Vervallen: De vergoeding voor flebologie en proctologie is vervallen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Verandering: er zijn veranderingen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen. De alternatief genezer of therapeut
die de behandeling doet, moet voldoen aan onze criteria. Het overzicht met beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria, is voor 2016
aangepast. Deze vindt u op www.prolife.nl/alternatief. De vergoeding voor orthopedische geneeskunde valt voortaan ook onder alternatieve
geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Uitbreiding: De vergoeding voor ergotherapie geldt nu ook voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
Verandering: De oefentherapie bij bewegen in extra verwarmd water mag ook plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een
reumapatiëntenvereniging.
Nieuw: heeft u een medische voet? Dan vergoeden wij de kosten van voetverzorging door een medisch pedicure, pedicure-chiropodist of
pedicure in de zorg. De maximale vergoeding voor deze behandeling is een gecombineerde vergoeding met de behandelingen van diabetische en
reumatische voet.
Uitbreiding: De vergoeding voor podotherapie/podologie/podoposturale therapie en steunzolen is uitgebreid met sportsteunzolen.
Verandering: voor geneesmiddelen ter voorkoming van malaria, hoeft u voortaan niet meer via Efarma aan te schaffen. Elke door ons
gecontracteerde apotheek mag dit nu leveren.
Verandering: De vergoeding voor kosten eigen vervoer is € 0,30 per km. Dit was € 0,31.
Nieuw: Wij vergoeden bij expertisebehandeling in het buitenland overnachtingskosten: maximaal € 75,- per persoon per dag. Vervoerskosten:
vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per kilometer. Wij vergoeden maximaal € 5.000,- voor
de overnachtings- en vervoerskosten van u en uw begeleider samen.

Largepolis (vervolg)
Verandering: de voorwaarden en vergoedingen bij camouflagetherapie en elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie en acnébehandeling (in
het gezicht) zijn aangepast. Voor acnébehandeling, camouflagetherapie, elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie door een huidtherapeut stellen
wij de voorwaarden dat deze moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende
kwaliteitseisen van de NVH. Aan de vergoeding van camouflagetherapie is toegevoegd dat u een vergoeding kunt krijgen voor hierbij noodzakelijke
fixerende pasta’s, crèmes en poeders. Als voorwaarde is toegevoegd dat het moet gaan om de behandeling van littekens, wijnvlekken of
pigmentvlekken in hals en gezicht. Voor elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie is als voorwaarde toegevoegd dat het moet worden gegeven in
een gekwalificeerde instelling waaraan een dermatoloog is verbonden. Voor acnébehandeling, camouflagetherapie, elektrische epilatie, ipl- of
laserepilatie gold een gezamenlijke maximale vergoeding van € 300,- per persoon per kalenderjaar. Dit hebben we gesplitst: voor acnébehandeling
geldt nu een maximale vergoeding van € 250,- per persoon per kalenderjaar; voor camouflagetherapie geldt een maximale vergoeding van € 200,voor de gehele duur van de aanvullende verzekering en voor epilatie geldt een maximale vergoeding van € 300,- per persoon per kalenderjaar.
Vervallen: De vergoeding voor een startpakket diabetes testmateriaal uit de aanvullende verzekeringen is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor een steunpessarium is vervallen.
Uitbreiding: wij vergoeden nu ook een handspalk wanneer deze nodig is voor fysiotherapeutische nazorg bij specialistische handproblematiek.
Kijk voor de hoogte en de voorwaarden van de vergoeding op www.prolife.nl/voorwaarden.
Uitbreiding: De vergoeding voor orthodontie is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 90%.
Uitbreiding: De vergoeding voor christelijke psychosociale hulpverlening is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering.
Dit was 75%. U kunt nu ook terecht bij een vrijgevestigde geestelijke verzorgende.
Vervallen: De vergoeding voor (kortdurende) psychosociale hulp bij oncologische klachten of chronische ziekte is vervallen.
Nieuw: Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage voor vervoerskosten.
Verandering: voor circumcisie (besnijdenis) van de man met medische indicatie moet u voortaan zijn doorverwezen door een huisarts, specialist
ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, of een medisch specialist. En alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed.
Voorheen werd niet-gecontracteerde zorg ook vergoed, als wij u hiervoor vooraf toestemming gaven.
Verandering: De vergoeding Online Zorgadvies is veranderd in 2e Arts Online. De manier van aanvragen is hierdoor veranderd.
Verandering: u hoeft een elektrische borstkolf niet meer aan te schaffen bij een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier. Als extra
voorwaarde hebben wij opgenomen dat wij de kosten van een tweedehands borstkolf niet vergoeden.
Verandering: De eigen bijdrage voor uitgestelde kraamzorg is € 4,20 per uur. Dit was € 4,15.
Vervallen: De vergoeding voor kinderwensconsult (preconceptiezorg) is vervallen.
Verandering: De vergoeding voor Lady Comp, Baby Comp en Pearly is vervallen. De vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is
€ 300,- per persoon voor de duur van de aanvullende verzekering. Dit was € 150,-.
Vervallen: De vergoeding voor complementaire zorg als aanvulling op de reguliere zorg is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor het revalidatieprogramma Herstel en Balans is vervallen.
Uitbreiding: De vergoeding voor (preventieve) cursussen is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 75%.
Uitbreiding: De vergoeding zorg voor vrouwen is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 75%. Naast
gezondheidsadviezen over overgangsklachten is de vergoeding uitgebreid met zwanger worden & zwangerschap, menstruatieproblemen,
anticonceptie en borstzelfonderzoek.
Nieuw: Wij vergoeden het online zelfhulpprogramma IncoCure aan vrouwelijke verzekerden met incontinentieproblemen. Wij vergoeden maximaal
€ 15,- per persoon per kalenderjaar.
Vervallen: De vergoeding voor reumakuurbehandeling is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor vaar-, hotel- of bungalowvakanties voor gehandicapten en chronisch zieken is vervallen.

Extra Largepolis
Uitbreiding: Wij vergoeden nu ook een beweegprogramma als u een oncologische aandoening heeft of hiervan aan het herstellen bent.
Vervallen: De vergoeding voor flebologie en proctologie is vervallen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Verandering: er zijn veranderingen bij alternatieve geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen. De alternatief genezer of therapeut
die de behandeling doet, moet voldoen aan onze criteria. Het overzicht met beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria, is voor 2016
aangepast. Deze vindt u op www.prolife.nl/alternatief. De vergoeding voor orthopedische geneeskunde valt voortaan ook onder alternatieve
geneeswijzen, therapieën en geneesmiddelen.
Uitbreiding: De vergoeding voor ergotherapie geldt nu ook voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
Verandering: De oefentherapie bij bewegen in extra verwarmd water mag ook plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een
reumapatiëntenvereniging.
Nieuw: heeft u een medische voet? Dan vergoeden wij de kosten van voetverzorging door een medisch pedicure, pedicure-chiropodist of
pedicure in de zorg. De maximale vergoeding voor deze behandeling is een gecombineerde vergoeding met de behandelingen van diabetische en
reumatische voet.
Uitbreiding: De vergoeding voor podotherapie/podologie/podoposturale therapie en steunzolen is uitgebreid met sportsteunzolen.
Verandering: voor geneesmiddelen ter voorkoming van malaria, hoeft u voortaan niet meer via Efarma aan te schaffen. Elke door ons
gecontracteerde apotheek mag dit nu leveren.
Verandering: De vergoeding voor kosten eigen vervoer is € 0,30 per km. Dit was € 0,31.
Nieuw: Wij vergoeden bij expertisebehandeling in het buitenland overnachtingskosten: maximaal € 75,- per persoon per dag. Vervoerskosten:
vliegtuigvervoer 100% (Economy Class), openbaar vervoer 100% (laagste klasse), eigen vervoer € 0,30 per kilometer. Wij vergoeden maximaal € 5.000,- voor
de overnachtings- en vervoerskosten van u en uw begeleider samen.

Extra Largepolis (vervolg)
Verandering: de voorwaarden en vergoedingen bij camouflagetherapie en elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie en acnébehandeling (in
het gezicht) zijn aangepast. Voor acnébehandeling, camouflagetherapie, elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie door een huidtherapeut stellen
wij de voorwaarden dat deze moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of voldoen aan de betreffende
kwaliteitseisen van de NVH. Aan de vergoeding van camouflagetherapie is toegevoegd dat u een vergoeding kunt krijgen voor hierbij noodzakelijke
fixerende pasta’s, crèmes en poeders. Als voorwaarde is toegevoegd dat het moet gaan om de behandeling van littekens, wijnvlekken of
pigmentvlekken in hals en gezicht. Voor elektrische epilatie, ipl- of laserepilatie is als voorwaarde toegevoegd dat het moet worden gegeven in
een gekwalificeerde instelling waaraan een dermatoloog is verbonden. Voor acnébehandeling, camouflagetherapie, elektrische epilatie, ipl- of
laserepilatie gold een gezamenlijke maximale vergoeding van € 300,- per persoon per kalenderjaar. Dit hebben we gesplitst: voor acnébehandeling
geldt nu een maximale vergoeding van € 250,- per persoon per kalenderjaar; voor camouflagetherapie geldt een maximale vergoeding van € 200,voor de gehele duur van de aanvullende verzekering en voor epilatie geldt een maximale vergoeding van € 300,- per persoon per kalenderjaar.
Vervallen: De vergoeding voor een startpakket diabetes testmateriaal uit de aanvullende verzekeringen is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor een steunpessarium is vervallen.
Uitbreiding: wij vergoeden nu ook een handspalk wanneer deze nodig is voor fysiotherapeutische nazorg bij specialistische handproblematiek.
Kijk voor de hoogte en de voorwaarden van de vergoeding op www.prolife.nl/voorwaarden.
Uitbreiding: De vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage van medicijnen (bovenlimietprijs GVS) is € 750,- per persoon per kalenderjaar. Dit was
€ 500,- in 2015
Uitbreiding: De vergoeding voor orthodontie is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 90%.
Uitbreiding: Voor christelijke psychosociale hulpverlening kunt u nu ook terecht bij een vrijgevestigde geestelijke verzorgende.
Vervallen: De vergoeding voor (kortdurende) psychosociale hulp bij oncologische klachten of chronische ziekte is vervallen.
Verandering: voor circumcisie (besnijdenis) van de man met medische indicatie moet u voortaan zijn doorverwezen door een huisarts, specialist
ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, of een medisch specialist. En alleen gecontracteerde zorg wordt vergoed.
Voorheen werd niet-gecontracteerde zorg ook vergoed, als wij u hiervoor vooraf toestemming gaven.
Verandering: De vergoeding Online Zorgadvies is veranderd in 2e Arts Online. De manier van aanvragen is hierdoor veranderd.
Verandering: u hoeft een elektrische borstkolf niet meer aan te schaffen bij een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier. Als extra
voorwaarde hebben wij opgenomen dat wij de kosten van een tweedehands borstkolf niet vergoeden.
Vervallen: De vergoeding voor kinderwensconsult (preconceptiezorg) is vervallen.
Verandering: De vergoeding voor Lady Comp, Baby Comp en Pearly is vervallen. De vergoeding voor natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is
€ 300,- per persoon voor de duur van de aanvullende verzekering. Dit was € 150,-.
Vervallen: De vergoeding voor complementaire zorg als aanvulling op de reguliere zorg is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor het revalidatieprogramma Herstel en Balans is vervallen.
Verandering: De vergoeding voor diëtiek door een diëtist is 2 uur per persoon per kalenderjaar. Dit was maximaal € 120,-.
Uitbreiding: De vergoeding voor (preventieve) cursussen is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 75%.
Uitbreiding: De vergoeding zorg voor vrouwen is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering. Dit was 75%. Naast
gezondheidsadviezen over overgangsklachten is de vergoeding uitgebreid met zwanger worden & zwangerschap, menstruatieproblemen,
anticonceptie en borstzelfonderzoek.
Nieuw: Wij vergoeden het online zelfhulpprogramma IncoCure aan vrouwelijke verzekerden met incontinentieproblemen. Wij vergoeden maximaal
€ 15,- per persoon per kalenderjaar.
Vervallen: De vergoeding voor reumakuurbehandeling is vervallen.
Vervallen: De vergoeding voor vaar-, hotel- of bungalowvakanties voor gehandicapten en chronisch zieken is vervallen.

Tand Small, Tand Medium en Tand Large
Uitbreiding: De vergoeding voor tandvleesbehandelingen met de codes T21 en T22 is 100% tot het maximale bedrag van uw aanvullende verzekering.
Dit was 75%.
Verandering: Wij vergoeden niet de kosten van gedeeltelijk voltooid werk. In de voorwaarden is deze uitsluiting aan de andere uitsluitingen
toegevoegd.

Vergoeding zoeken?
Kijk op www.prolife.nl/vergoedingen

50401U-1511

Aan dit veranderingenoverzicht kunt u geen rechten ontlenen.
De polisvoorwaarden en de bijbehorende reglementen zijn bepalend voor de vergoeding. Deze vindt u op
www.prolife.nl/polisvoorwaarden. Ook kunt u deze opvragen bij onze Klantenservice: 033 422 81 88.

