
Let op! Dit zijn alleen de belangrijkste wijzigingen in het kort. 
Op www.vgz.nl/rotterdam vindt u het uitgebreide en complete overzicht van alle wijzigingen 
en de voorwaarden.

Hebt u een vraag?
Of wilt u het complete overzicht van de wijzigingen  
of uw voorwaarden per post ontvangen?  
Dan helpen wij u graag. Bel onze klantenservice  
via telefoonnummer 0800 – 401 01 05.

Of kijk op www.vgz.nl/rotterdam
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Wijzigingsoverzicht
Dit verandert er voor u in 2018
Ook volgend jaar staan wij weer voor u klaar als u ons nodig hebt. U blijft bij ons goed verzekerd voor uw  
zorgkosten. Het VGZ Rotterdampakket bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering.  
Wij hebben dit pakket met zorg voor u samengesteld, in overleg met uw gemeente. In 2018 verandert een  
aantal voorwaarden en vergoedingen. We zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

De 6 belangrijkste wijzigingen

Stoppen met roken | basisverzekering

Wilt u stoppen met roken? Voor het Stoppen met  
Roken-programma uit de basisverzekering betaalt u  
geen eigen risico meer. Mogelijk betaalt u nog wel eigen 
risico voor de bijbehorende medicijnen.

Oefentherapie | basisverzekering

Hebt u artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan hebt 
u vanaf de eerste behandeling recht op oefentherapie 
onder toezicht van een oefentherapeut of fysiotherapeut. 
Maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden. 
Mogelijk betaalt u hiervoor eigen risico.

Zittend ziekenvervoer | basisverzekering

Hebt u immuuntherapie ondergaan? Dan hebt u recht op 
een vergoeding voor vervoer van en naar een zorgaan-
bieder, instelling of woning. Hiervoor hebt u wel onze 
toestemming nodig, maar geen verklaring van uw arts. 
Toestemming vraagt u telefonisch aan bij de Vervoersdesk, 
tel. 088 - 131 16 00. 

Revalidatiezorg | basisverzekering

Voor revalidatie hebt u in 2018 vooraf onze toestemming 
nodig. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? 
Dan vraagt die de toestemming voor u aan. Bij een niet-ge-
contracteerde aanbieder doet u dat zelf. 

Bekijk vooraf of uw zorgaanbieder een contract met ons 
heeft. Dan hoeft u de nota niet voor te schieten.

Ergotherapie | aanvullende verzekering

U krijgt maximaal 10 uur ergotherapie per jaar vergoed 
uit de basisverzekering. Is deze vergoeding op? Dan krijgt 
u vanaf 2018 nog maximaal 7 uur per jaar vergoed uit uw 
aanvullende verzekering.

Tandzorg | aanvullende verzekering

Vanaf 2018 krijgt u maximaal 60 minuten gebitsreiniging 
per jaar vergoed. Het uitwendig bleken van tanden en 
kiezen vergoeden we in 2018 niet meer.
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U blijft goed verzekerd!
Geen zorgen over uw zorgverzekering 

Wat krijgt u maximaal vergoed vanuit uw 
basisverzekering?

U bepaalt altijd zelf naar welke zorgaanbieder u toegaat.  
Maar wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van de zorgaanbieder 
die u kiest. Kijk voor alle zorgaanbieders bij u in de buurt op
www.vgz.nl/vergelijk-en-kies 

Voor sommige zorg betaalt u een eigen risico of eigen  
bijdrage. Kijk voor meer informatie in het vergoedingen- 
overzicht op www.vgz.nl/rotterdam

Wat is een zorgaanbieder? Dat is degene die uw zorg, behandeling of medicijn verzorgt. Bijvoorbeeld een huisarts,  
ziekenhuis of apotheek.

2. Zoek welke zorg- 
aanbieders (met contract) 
er bij u in de buurt zitten.  

Kijk op www.vgz.nl/  
vergelijk-en-kies

Minder of geen eigen risico

Iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder heeft een verplicht 
eigen risico. Het eigen risico wordt betaald voor zorg uit de  
basisverzekering. Voor 2018 is het verplicht eigen risico € 385.

Met het VGZ Rotterdampakket betaalt u maximaal € 50 eigen  
risico. Het overige eigen risico is meeverzekerd in uw aanvullende 
verzekering. Dat hebben wij zo afgesproken met uw gemeente.

VGZ Ruime Keuze 
Naturaverzekering

Zorgaanbieder met  contract: 
maximaal 100% vergoed

Zorgaanbieder zonder
contract: 

 maximaal 80% vergoed
van gemiddeld gecontracteerd tarief

Ruim aantal zorgaanbieders  
met contract

100%

80%

1. Vind uw vergoeding

Bekijk wat u vergoed krijgt op: 
www.vgz.nl/rotterdam  

Huisartsenzorg, zoals een  
consult, krijgt u altijd  

vergoed.

3. Zorgaanbieder  
mét contract? 

Uw zorgaanbieder stuurt  
de nota rechtstreeks  

naar VGZ.

Kijk op www.vgz.nl/tarieven voor uitleg over 

gemiddeld gecontracteerd tarief. 

Zorg nodig?
Bekijk de video op 

www.vgz.nl/rotterdam


