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Het IZA Cura
Rotterdampakket:
een slimme keuze
De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort
een goede en betaalbare zorgverzekering bij. Ook voor Rotterdammers
met lagere inkomens. Op www.izacura.nl/rotterdam kunt u uw inkomen
berekenen. Hebt u een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon?
Dan is het IZA Cura Rotterdampakket, een uitgebreide zorgverzekering
met een gunstige prijs, iets voor u.

Waarom zou u voor het IZA Cura
Rotterdampakket kiezen?
–

 age maandelijkse premie voor een zeer uitgebreide
L
zorgverzekering met ruime vergoedingen voor brillen
en lenzen, fysiotherapie, tandarts, anticonceptie,
hoortoestellen, steunzolen en kraamzorg.

–

I s uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau? Dan betaalt de gemeente Rotterdam € 10
per maand mee aan uw premie.

–

Uw eigen risico is maar € 50. De overige € 325 is
herverzekerd in de maandelijkse premie.

–

 tapt u voor 31 december 2014 over naar het
S
IZA Cura Rotterdampakket? Dan zeggen wij uw
huidige verzekering voor op.

Uitgebreid pakket
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Deze basisverzekering dekt de belangrijkste
medische zorg, zoals huisarts en ziekenhuiskosten, maar ook
tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar. Wat u vergoed krijgt,
is bij elke zorgverzekeraar gelijk.
Kiest u voor het IZA Cura Rotterdampakket, dan kiest u altijd
voor een totaalpakket. In deze zorgverzekering zit de basis
verzekering en het aanvullend pakket in één.

Voordelen
Voor het IZA Cura Rotterdampakket hebben wij afspraken
gemaakt met veel zorgaanbieders, zoals het ziekenhuis of de
apotheek. Dit betekent dat de meeste rekeningen direct van de
zorgaanbieder naar IZA Cura worden gestuurd en direct door
IZA Cura worden betaald. U hoeft dan niet eerst zelf de factuur
te betalen. Hebt u toch een nota of factuur ontvangen? Dan kunt
u deze bij ons declareren. U ontvangt binnen 10 werkdagen uw
eventuele vergoeding. De overheid heeft bepaald dat voor een
deel van de medische kosten uit de basisverzekering een eigen
bijdrage betaald moet worden. Bij het IZA Cura Rotterdam
pakket hoeft dit niet, omdat u hiervoor verzekerd bent.
Speciaal voor u hebben we het aanvullend pakket samen
gesteld. Hierdoor krijgt u uitgebreidere vergoedingen voor
bijvoorbeeld:
– brillen en contactlenzen
– tandartskosten
– fysiotherapie
– WMO eigen bijdrages
– anticonceptie
– kraamzorg

Slechts € 50 eigen risico
Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder heeft een ver
plicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u zelf moet betalen
voor bepaalde zorgkosten, die onder de basisverzekering
vallen. Het wettelijk eigen risico voor 2015 is € 375. U betaalt
maximaal de eerste € 50. De overige € 325 is herverzekerd in
de maandelijkse premie. Niet gebruikt eigen risico wordt niet
aan u uitbetaald.

Uitgebreide service
Rekenvoorbeeld
Chantal glijdt uit en breekt haar arm. De kosten voor
behandeling in het ziekenhuis zijn € 900. Voor de eerste
€ 50 ontvangt zij een rekening, omdat dit het eigen risico
is. De overige € 325 van het eigen risico is al onderdeel van
de maandelijkse premie. De overige kosten worden door
zorgverzekeraar IZA Cura betaald.
Kosten behandeling 			
Chantal betaalt (eigen risico) 		
IZA Cura betaalt 				

€ 900
€ 50
€ 850

Peter is niet verzekerd bij het IZA Cura Rotterdampakket.
Hij heeft dus een verplicht eigen risico van € 375. Zijn
bezoek aan het ziekenhuis kost € 900. Hij moet dus zelf
€ 375 betalen.
Kosten behandeling 			
Peter betaalt (eigen risico)			
Zorgverzekering X betaalt 			

€ 900
€ 375
€ 525

IZA Cura levert goede service en duidelijke informatie over
uw zorgverzekering.
–

U betaalt uw premie via automatische incasso.

–	
Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan wordt de
premie voor uw zorgverzekering ingehouden op uw uitkering.
–	
We hebben een gratis telefoonnummer voor al uw vragen
over uw zorgverzekering: 0800 - 401 01 05.
–	
Op www.gezondizacura.nl vindt u uitgebreide informatie
over gezondheid, ziekte en een gezonde levensstijl.
–	
Op www.izacura.nl/vergelijk-en-kies kunt u zelf kijken waar
het dichtstbijzijnde ziekenhuis is, waar wij afspraken mee
hebben en waar u dus zo naar toe kunt.

Overstappen
U kunt eenvoudig overstappen naar het IZA Cura Rotterdam
pakket. Vul het aanmeldformulier in. Of meld u aan via
www.izacura.nl/rotterdam.

Vergoedingenoverzicht IZA Cura Rotterdampakket
Alternatieve geneeswijzen
Acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie, mesologie,
Moermantherapie, natuurgeneeswijze, orthomanuele geneeskunde,
shiatsutherapie, neuraaltherapie, haptonomie, Gestaltpsychotherapie,
klassieke homeopathie, cranio-sacraaltherapie.

Volledige vergoeding van alle consulten, behandelvormen en antroposofische en
homeopathische geneesmiddelen tot een maximum van € 440 per kalenderjaar.

Audiologische zorg
Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat.

Volledige vergoeding.

Bevalling en kraamzorg
Kinderwensconsult (preconceptiezorg).

Volledige vergoeding.

Bevalling
Bevalling thuis.

Volledige vergoeding.

Bevalling zonder medische noodzaak in een door ons gecontracteerd
geboortecentrum.

Volledige vergoeding.

Bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een ziekenhuis.

Volledige vergoeding.

Bevalling in het ziekenhuis (met medische noodzaak).

Volledige vergoeding.

GeboorteTENS, bruikleen.

Volledige vergoeding, mits geleverd door gecontracteerde leverancier.

Kraamzorg
Kraamzorg thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum.

Volledige vergoeding voor maximaal 10 dagen.

Kraamzorg in het ziekenhuis (met medische noodzaak).

Volledige vergoeding.

Uitgestelde kraamzorg met medische indicatie
(bijvoorbeeld bij keizersnede of vroeggeboorte).

Via gecontracteerd kraamcentrum volledige vergoeding van de eigen betaling.

Adoptie kraamzorg (jonger dan 12 maanden) of medische screening bij
adoptie.

3 dagen tot 3 uur per dag of € 300 per adoptiekind.

Kraampakket.

Volledige vergoeding (aanvragen voor de 7e maand van de zwangerschap).

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood.
- sensormatje van Nanny Care (aanschaf).

Volledige vergoeding na verwijzing door arts.

Borstvoeding
Lactatiekundige zorg (hulp en advies bij borstvoeding).

Volledige vergoeding tot maximaal € 115 per persoon per kalenderjaar.

Beweegzorg
Fysio- en oedeemtherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck3.
Chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar.

Volledige vergoeding1.

Chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar.

Volledige vergoeding1.

Niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar.

Volledige vergoeding1.

Niet-chronische aandoeningen verzekerden vanaf 18 jaar.

Maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar.

Maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Ergotherapie.

10 uur per kalenderjaar.

Beweegprogramma’s voor mensen met:
- obesitas volwassenen BMI > 30, kinderen tot 18 jaar BMI > 25.
- voormalig hartfalen.
- diabetes type 2.
- COPD in stadia Gold 1 en 2 met een longwaarde van FEV1/VC>60%.

Volledige vergoeding tot maximaal € 350 per persoon per kalenderjaar,
bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut.

Bewegen in extra verwarmd water (oefentherapie voor reumapatiënten).

In groepsverband o.l.v. fysiotherapeut, volledige vergoeding tot maximaal
€ 150 per persoon per kalenderjaar.

Buitenland
Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland.

Volledige vergoeding voor aaneengesloten verblijf van 12 maanden, daarna
volledige vergoeding op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland2.

Volledige vergoeding op basis van Nederlandse marktconforme tarieven.

Voor reis naar buitenland. Vaccinaties en consulten:
hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (menin-gococcen)
meningitis, rabies (hondsdolheid) of malaria, tuberculose, Japanse encefalitis
of tekenencefalitis (tekenbeet).

Volledige vergoeding via Meditel en Travel Clinics of maximaal € 75 bij andere
vergelijkbare zorgaanbieder als een vaccinatiebureau of (huis)arts met een
LCR-accreditatie en gele-koorts-registratie.

Geneesmiddelen tegen malaria.

Volledige vergoeding (via Internetapotheek).

Terugbrengen verzekerde of stoffelijk overschot naar Nederland
(repatriëring).

Volledige vergoeding.

Dieetadvisering
Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.
Dieetadvisering kan ook onderdeel zijn van een zorgprogramma voor
diabetes mellitus type 2, COPD of vasculair risicomanagement.

Maximaal 5 uur per kalenderjaar.

Dieetkosten.

Mits medisch noodzakelijk en na verkregen toestemming en mits door erkende
en gecontracteerde zorgaanbieder maximaal € 500 per persoon per kalenderjaar.

Dyslexiezorg
Dyslexie- of dyscalculie-onderzoek.

Eenmalig maximaal € 350 per persoon.

Erfelijkheidsonderzoek
Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen.

Volledige vergoeding.

1) Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.
2) 	In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.
3) Voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven.
U vindt de maximale vergoeding in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015’ op www.izacura.nl.

Vergoedingenoverzicht IZA Cura Rotterdampakket
Farmaceutische zorg (geneesmiddelen)
Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en
het Reglement farmaceutische zorg.

Volledige vergoeding tot de door de overheid vastgestelde maximale
vergoeding (bovenlimietprijs) binnen het GVS en conform het preferentiebeleid
medicijnen zoals vastgelegd in het Reglement Farmaceutische zorg2.

Dieetpreparaten (bij specifieke medische indicaties).

Volledige vergoeding.

Melatonine: medicatie bij o.a. slaapproblemen.

Volledige vergoeding (alleen via Internetapotheek).

Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium.

Volledige vergoeding.

Huidbehandeling
Door schoonheidsspecialist (ANBOS) of huidtherapeut:
- acnebehandeling.
- camouflagetherapie.
- epilatiebehandeling voor vrouwen in het gelaat.

Volledige vergoeding tot maximaal € 300 per persoon per kalenderjaar bij een
aangewezen zorgverlener. Kijk op www.izacura.nl/vergelijkenkies. U heeft voor
deze behandelingen een verwijzing van een (huis)arts nodig.

Psoriasis:
- behandeling in dagbehandelingscentrum (huid).

Alleen via gecontracteerd dagbehandelingscentrum
€ 1.000 per persoon per kalenderjaar.

Huisartsenzorg
Hieronder valt ook: preconcecptiezorg begeleiding bij het stoppen met roken
en voetzorg als u diabetes mellitus type 1 of 2 hebt.

Volledige vergoeding.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen in de
Regeling zorgverzekering en het Reglement hulpmiddelen.

Volledige vergoeding (voor sommige hulpmiddelen geldt een maximale
vergoeding)2.

Brillen en lenzen op sterkte.

Volledige vergoeding, eenmaal in de 3 kalenderjaren van een:
- Budget bril met geharde en ontspiegelde glazen, mits geleverd door
Hans Anders, Specsavers of Pearle uit de budget collectie van de optiekketen.
- Budget maandlenzen, mits geleverd door Hans Anders, Specsavers of Pearle.
of:
Bij een andere opticien; maximaal € 100 eenmaal per 3 kalenderjaren voor een
bril (montuur met bijbehorende glazen op sterkte) of lenzen.
Naast bovenstaande vergoeding van € 100 kunnen alle verzekerden met een
aanvullende verzekering op vertoon van hun zorgpas bij Hans Anders, Pearle
Opticiens Nederland of Specsavers gebruikmaken van een kortingsregeling.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.izacura.nl.

Brillenglazen en lenzen, op medische indicatie1.

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik
(door gecontracteerde zorgaanbieder).

Max. 2 hand- of vingerspalken per jaar.

Hoortoestel.

Volledige vergoeding van de eigen bijdrage tot maximaal € 375, mits gebruik
wordt gemaakt van het complete hoorzorgpakket zoals door IZA Cura met
Specsavers is overeengekomen. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.izacura.nl.

Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen.

Volledige vergoeding via gecontracteerde zorgaanbieder voor vierpoot
wandelstok, looprek, krukken of rollator.

(Semi-)orthopedisch, verbandschoenen en allergeenvrij schoeisel.

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

Personenalarmering.

Vergoeding abonnementskosten voor medisch geïndiceerde
personenalarmering van de door IZA Cura gecontracteerde meldkamer.

Plakstrips borstprothese.

Volledige vergoeding.

Plaswekker bij bedplasproblemen.

Volledige vergoeding van de (huur)kosten (eenmalig), wanneer deze wordt
geleverd door een gecontracteerde leverancier.

Pruik.

Een aanvulling op vergoeding uit IZA Cura Natura Polis van € 75,50

Steunpessarium.

Volledige vergoeding indien er sprake is van een baarmoederverzakking.

Transtherapie tegen incontinentie:
- huur neuromodulator (BioStim).
- huur biofeedbackapparatuur (FemiScan).

Volledige vergoeding.
Volledige vergoeding.

In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen
In-vitrofertilisatie (IVF) tot 43 jaar.

1e, 2e en 3e poging.

Overige fertiliteitbevorderende behandelingen.

Volledige vergoeding.

Kinderopvang
Kinderopvang tot 12 jaar tijdens ziekenhuisopname ouder(s)1
(geen opname in psychiatrisch ziekenhuis).

Maximaal 50 uur per week.

Ketenzorg
Ketenzorg voor diabetes, COPD en vasculair risicomanagement.

Volledige vergoeding.

Logopedie
Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen.

Volledige vergoeding.

Stottertherapie:
- in diverse stottercentra.
- volgens methode Del Ferro, Hausdörfer en BOMA.

Eenmalig € 450 per persoon, voor de gehele duur van de verzekering.

Mantelzorgvervanging
Zorg voor gehandicapten en chronisch zieken bij afwezigheid zorg
familie/vrienden (mantelzorg).

Via Stichting Handen-in-huis 21 dagen per persoon per kalenderjaar.

Mantelzorgmakelaar (ook voor verzekerde mantelzorger).

6 uur per persoon per kalenderjaar.

1) Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.
2) 	In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

Vergoedingenoverzicht IZA Cura Rotterdampakket
Medisch specialistische zorg
Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse,
noodzakelijke verpleging in thuissituatie.

Volledige vergoeding.

Besnijdenis (medische circumcisie).

Bij een gecontracteerde zorgaanbieder: Volledige vergoeding.
Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder: Maximaal € 600

Sterilisatie (geen hersteloperatie).

Alleen via gecontracteerde zorgaanbieder volledige vergoeding.

Orthopedische geneeskunde
Via Vereniging Artsen voor Orthopedische Geneeskunde (VAOG).

€ 300 per persoon per kalenderjaar.

Plastische en/of reconstructieve chirurgie
Bij een specifieke medische indicatie1.

Volledige vergoeding.

Buikwandcorrectie1.

Volledige vergoeding.

Preventie
Obesitas gedragsveranderingsprogramma BMI groter dan 40.

Via NOK: eenmalig € 750 per persoon na toestemming.

Preventieve onderzoeken:
- baarmoederhalskanker (uitstrijkje).
- borstkanker.
- hart- en vaatziekten.
- prostaatkanker.

Alleen via gecontracteerde zorgaanbieder volledige vergoeding.

(Preventieve) cursussen:
- omgaan met hartproblemen.
- bewustwordings- en/of zelfmanagementcursus lymfoedeem.
- omgaan met reumatoïde artritis, artrose of de ziekte van Bechterew.
- diabetes type 2 patiënten, basis of vervolg.
- afvallen.
- stoppen met roken.
- drugs(medicijnen)verslaving.
- training Vrij van alcohol.
- basis Reanimatiecursus.
- EHBO.
- eerste hulp bij kinderongevallen.
- slaaptherapie.

Volledige vergoeding tot € 155 per cursus per persoon per kalenderjaar.

Sportarts: blessure- of herhalingsconsult.

Via Sportmedische instelling 2 x per persoon per kalenderjaar.

Sportmedisch onderzoek: geen verplichte sportkeuring.

Via Sportmedische instelling 1 x per persoon per 2 kalenderjaren.
Basisonderzoek € 85 of
Basisonderzoek Plus € 100 of
Groot Onderzoek € 135
Volledige vergoeding eigen betaling mits via Sportmedische instelling.

Psychologische zorg
Basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Volledige vergoeding.

Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Volledige vergoeding.

Groepsbegeleiding voor kinderen tot en met 18 jaar, van ouders met een
psychische aandoening of verslaving.

Volledige vergoeding tot maximaal € 400 per kalenderjaar.

Neurofeedback (bij ADHD en ADD) voor verzekerden tot 18 jaar.

Volledige vergoeding tot maximaal € 1.000 per kalenderjaar.

Cogmed voor verzekerden tot 18 jaar met ontwikkelings- en leerstoornissen.

Volledige vergoeding tot maximaal € 400 per kalenderjaar.

Seksuologische zorg.

4 behandelingen van maximaal € 60 per zitting.

Revalidatie
Hieronder valt ook: oncologische revalidatie, quick scan.

Volledige vergoeding.

Geriatrische revalidatiezorg, revalidatiezorg gericht op ouderen.

Volledige vergoeding.

Herstel en Balans: nazorgtraining ex-kankerpatiënten.

€ 800 per persoon per kalenderjaar.

Tandheelkundige hulp
Tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten)
en orthodontische zorg bij specifieke medische indicaties1.

Volledige vergoeding (er kan een eigen bijdrage gelden).

Tandheelkundige hulp jonger dan 18 jaar
Tandheelkundige zorg met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.

Volledige vergoeding.

Kronen, bruggen en implantaten (inclusief techniekkosten).

Volledige vergoeding, als het ter vervanging is van een of meer blijvende snij- of
hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken1.
Indien anders: maximaal € 450 per persoon per kalenderjaar.

Orthodontie door tandarts/orthodontist behalve reparatie, vervanging bij
schade en verlies door eigen schuld/ nalatigheid.

Maximaal € 1.820 per persoon, gedurende de gehele looptijd van de verzekering.

Tandheelkundige hulp 18 jaar en ouder
Tandarts/mondhygiënist en gecontracteerde tandprotheticus.
- consulten (C-codes) en second opinion.
- mondhygiëne (M-codes).
- vulling (V-codes).
- trekken tanden/kiezen (H-codes).
Overige tandheelkundige behandelingen.

Volledige vergoeding tot maximaal € 450 per persoon per kalenderjaar.

Gebitsprothesen
Uitneembare gebitsprothese2 (inclusief techniekkosten).

Volledige vergoeding.

Uitneembare gebitsprothese op implantaten (inclusief techniekkosten)
bij een zeer ernstig geslonken tandenloze kaak.

Volledige vergoeding.

1) Voor deze zorg hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.
2) 	In een aantal gevallen hebt u vooraf toestemming van IZA Cura nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

Vergoedingenoverzicht IZA Cura Rotterdampakket
Transplantatie van weefsels en organen
Als de transplantatie is verricht in een EU- of EER-lidstaat.

Volledige vergoeding (inclusief kosten donor).

Therapeutische vakantiekampen
Therapeutische vakantiekampen voor kinderen tot 18 jaar:
bij Stichting Gezond Gewicht, Diabetes Jeugdvereniging Nederland,
Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen, Stichting de Ster,
Nederlandse Hartstichting.

€ 150 per persoon per kalenderjaar.

Therapeutische vakantiekampen voor gehandicapten:
bij Stichting Gezond Gewicht, Diabetes Jeugdvereniging Nederland,
Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen, Stichting de Ster,
Nederlandse Hartstichting.

€ 150 per persoon per kalenderjaar.

Verblijf
(Psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling.

Volledige vergoeding.

Verblijfskosten Gasthuis: bij poliklinische behandelcyclus.
Verblijfskosten Ronald McDonaldhuis/familiehuis verbonden aan een
academisch ziekenhuis, bij opname van kinderen tot 18 jaar.

€ 35 per dag.

Hospice.

€ 40 per dag tot € 2.800

Verblijf- of reiskosten van gezinsleden bij een ziekenhuisopname,
geen psychiatrisch ziekenhuis.

€ 35 per dag tot € 500 per jaar voor alle gezinsleden samen.
Eigen auto € 0,31 per kilometer of openbaar vervoer (tweede klasse) 100%.

Verpleging en verzorging
Verpleging en verzorging zonder verblijf (eventueel in de vorm van een
persoonsgebonden budget).

Volledige vergoeding.

Vervoer
Ambulancevervoer.

Volledige vergoeding.

Zittend ziekenvervoer bij nierdialyse, oncologische behandeling met
radio/chemotherapie, visuele handicap en zonder begeleiding je niet
kunnen verplaatsen of rolstoelafhankelijk, tot 200 kilometer enkele reis
en bij grensoverschrijding tot 55 kilometer over de grens.

Eigen auto: € 0,31 per kilometer, totale vergoeding maximaal € 500 per persoon
per kalenderjaar en volledige vergoeding eigen bijdrage.
Openbaar vervoer, taxi of huurauto: volledige vergoeding.

Vervoerskosten na zorgbemiddeling in België en Duitsland. Neem vooraf
contact op met IZA Cura voor toestemming.

Via gecontracteerd taxibedrijf: volledige vergoeding.
Eigen vervoer: € 0,31 per kilometer.
Openbaar vervoer (tweede klasse): volledige vergoeding.

Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na zorgbemiddeling
naar het buitenland in België en Duitsland na zorgbemiddeling vanaf
de 15e verblijfsdag.

Overnachtingskosten: € 35 per dag voor het gezin samen.
Eigen vervoer: € 0,31 per kilometer tot maximaal 700 kilometer per opname.

Voetbehandeling
Pedicure, voor verzekerden met reuma of diabetes.

€ 23 per behandeling tot € 138 per persoon per kalenderjaar.

Podotherapie/podologie/podoposturale therapie.
Voetbehandeling en aanmeten, maken en leveren van steunzolen,
podologische zolen en hulpmiddelen geen schoenen of schoenaanpassingen.

€ 100 per persoon per kalenderjaar.

WMO
Vergoeding van de eigen bijdrage WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).

Volledige vergoeding.

Wettelijk verplicht eigen risico IZA Cura Natura Polis
Eigen risico (wettelijk verplicht), voor rekening van de verzekerde op grond
van de IZA Cura Natura Polis.

Deze dekking vergoedt de kosten die op grond van het wettelijk verplicht
eigen risico in de IZA Cura Naturapolis voor rekening komen van de verzekerde.
De vergoeding van dit verplicht eigen risico is gemaximeerd tot het bedrag zoals
vermeld op de polis (polisblad onder “premiespecificatie”).

Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Volledige vergoeding.

Dit vergoedingenoverzicht is een beknopte weergave van de vergoedingen voor 2015. Op het moment waarop dit vergoedingenoverzicht werd gedrukt,
waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal eigen bijdragen.
De eigen bijdragen en eventuele andere wijzigingen voor 2015 vermelden wij op onze website. De exacte aanspraken vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

IZA Cura Rotterdampakket
Gemeente Rotterdam
Hebt u een vraag?
Dan kunt u terecht bij ons klantcontactteam:
0800 - 401 01 05 (gratis). Bereikbaar van
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.30 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Postadres
IZA Cura
Postbus 216
1800 AE Alkmaar

E-mail
rotterdam.zorgschade@turien.nl

Internet

D7328-201501

www.izacura.nl/rotterdam

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Cura is ondergebracht bij VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd in Arnhem,
kantoorhoudende te Arnhem, 6811 KS, Nieuwe Stationsstraat 12 (KvK nummer 09156723, DNB-vergunningnummer: 12000666).

