vergoedingenoverzicht 2019
HEMA Aanvullende verzekering 2019

HEMA Basisverzekering 2019

Aanvullend 1

Aanvullend 2

€ 7.50

€ 15

€ 111
Acnebehandeling
Audiologische hulp

Aanvullend 3
€ 29
€ 200

Ja

Bevalling en Kraamzorg
∞ Borstvoeding

€ 200

∞ Kraampakket
∞ Kraamzorg

Ja
Maximaal 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage)

Eigen bijdrage 100%

∞ Kraamzorg na adoptie

16 uur

∞ Kraamzorg na opname

16 uur

∞ Meerlingenuitkering

€ 250

∞ Verloskamer bij bevalling poliklinisch
(zonder medische noodzaak)
∞ Verloskundige zorg

Ja (er geldt een eigen bijdrage)

Eigen bijdrage 100%

Ja

Buitenland
∞ Hulpverlening door Alarmcentrale

Ja

Ja

Ja

∞ Preventie bij reizen naar het buitenland

€ 100

€ 100

€ 150

€ 250

€ 250

€ 250

100% (in aanvulling op de vergoeding

100% (in aanvulling op de vergoeding

100% (in aanvulling op de vergoeding

vanuit de basisverzekering)

vanuit de basisverzekering)

vanuit de basisverzekering)

100%

100%

100%

€ 200

€ 200

Ja, beperkt. Nederlands tarief of een gemiddeld
∞ Spoedeisende tandheelkundige zorg

door de zorgverzekeraar in Nederland gecontracteerd tarief
Nederlands tarief of het gemiddeld door

∞ Spoedeisende zorg en geneesmiddelen

de zorgverzekeraar in Nederland
gecontracteerde tarief

∞ Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden
Camouflagemiddelen en - therapie
Correctie oorstand bij afstaande oren
Diëtetiek
Dieetpreparaten
Erfelijkheidsonderzoek

100% (kinderen tot 18 jaar)
Maximaal 3 behandeluren

4 behandeluren (kinderen tot 18 jaar)

Ja, polymere, oligomere, monomere en
modulaire dieetpreparaten

€ 150

80% tot maximaal € 250 voor de gehele

80% tot maximaal € 500 voor de gehele

verzekeringsduur

verzekeringsduur

5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding

5 behandeluren in aanvulling op de vergoeding

vanuit de Basisverzekering

vanuit de Basisverzekering

12 behandelingen

18 behandelingen

Ja

Epilatie
Ergotherapie

€ 150

Maximaal 10 behandeluren

Fysio- en oefentherapie Cesar/Mensendieck
∞ tot 18 jaar met chronische indicatie
∞ tot 18 jaar zonder chronische indicatie
∞ vanaf 18 jaar met chronische indicatie

Ja
9 behandelingen (te verlengen met
9 behandelingen bij ontoereikend resultaat)
21 en volgende behandeling

∞ vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie
∞ Artrose aan heup- en kniegewrichten
   (vanaf 18 jaar)
∞ Bekkenfysiotherapie
∞ Etalagebenen (claudicatio intermittens)
∞ COPD (vanaf 18 jaar)

9 behandelingen
12 behandelingen gedurende 12 maanden
Maximaal 9 behandelingen
37 behandelingen gedurende 12 maanden
(gehele verzekeringsduur)
Aantal behandelingen is afhankelijk van
indicatie en behandeltermijn
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€ 111

Aanvullend 1

Aanvullend 2

Aanvullend 3

€ 7.

€ 15

€ 29

50

Geestelijke gezondheidszorg
∞ Generalistische Basis GGZ

Ja

∞ Specialistische GGZ met opname

Ja, gedurende maximaal 1.095 dagen

∞ Specialistische GGZ zonder opname

Ja
Ja, voor zover opgenomen in de Regeling zorg-

Geneesmiddelen

verzekering (voor bepaalde hulpmiddelen geldt
een maximale vergoeding of eigen bijdrage)

Griepvaccinatie (niet-risico groep)
Huisartsenzorg

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding van eigen bijdrage

tot maximaal € 200

tot maximaal € 200

100%

100%

Ja
Ja, voor zover opgenomen in de Regeling zorg-

Hulpmiddelen en verbandmiddelen

verzekering (voor bepaalde hulpmiddelen geldt
een maximale vergoeding of eigen bijdrage)

In-vitrofertilisatie (ivf) tot 43 jaar

Ja, beperkt

Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Vanaf 11e dag maximaal € 20 per dag,

(verzorgende ouder)

tot maximaal 3 mnd

Logopedie

Ja

Mechanische beademing

Ja

Medisch specialistische zorg

Ja

Niet-klinische dialyse (nierdialyse)

Ja

Oncologische hulp voor kinderen

Ja
€ 1.500, voor de gehele verzekeringsduur,

Orthodontie tot 18 jaar
Plastische chirurgie (in bijzondere gevallen)

er geldt een wachttijd van één jaar
Ja, er gelden meerdere uitsluitingen

Plaswekker
Pruiken

Ja, eenmaal voor de gehele verzekeringsduur
Ja, er geldt een maximale vergoeding

Pruiken en alternatieven

€ 300

€ 300

€ 0,25 per km tot maximaal € 250 per polis,

€ 0,25 per km tot maximaal € 250 per polis,

eerste 500 km voor eigen rekening

eerste 500 km voor eigen rekening

€ 50

€ 50

€ 50

€ 100

€250

€ 250

Reiskosten ziekenbezoek
Revalidatie

Ja

Second opinion

Ja

Softbraces/spalken

Ja, indien voor langdurig gebruik

Sport Medisch Advies

Man, tot maximaal € 300

Sterilisatie

Vrouw, tot maximaal € 1.200

Stoppen met rokenprogramma

Ja

Stottertherapie

Ja, zie logopedie

Transplantatie (orgaan of weefsel)

Ja

Trombosedienst

Ja

Vaat-/pigmentbehandeling
Verblijf (in een ziekenhuis of instelling)

€ 700

€ 200

€ 200

Ja, gedurende maximaal 365 dagen
∞ Bezoekend gezinslid maximaal € 450

Verblijfskosten logeer- of gasthuis

∞ Als u zelf in een logeer- of gasthuis verblijft
maximaal € 350
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€ 111

Aanvullend 1

Aanvullend 2

Aanvullend 3

€ 7.

€ 15

€ 29

50

Verpleging en verzorging (wijkverpleegkundige zorg en medisch specialistische

Ja

verpleging thuis)
Voetzorg (orthopedische steunzolen,
pedicure, podologie en podotherapie)

€ 100

€ 200

€ 200

100%

100%

100%

Voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen)
∞ Tot 21 jaar

Ja

∞ Vanaf 21 jaar
Ziekenvervoer
∞ Ambulancevervoer

Ja, maximaal 200 kilometer enkele reis

∞ Zittend ziekenvervoer (bij nierdialyse,

Ja, maximaal 200 kilometer enkele reis

oncologische behandeling met chemo-

(er geldt een eigen bijdrage en voor eigen

therapie, radiotherapie of immuuntherapie,

vervoer geldt ook nog een maximale

als u zich uitsluitend met een rolstoel kunt

vergoeding)

verplaatsen, als u zich door uw beperkte
gezichtsvermogen niet zonder begeleiding
kunt verplaatsen, en in bijzondere gevallen.)
Zintuigelijk gehandicaptenzorg

Ja

HEMA Basisverzekering 2019
€ 111
Tandheelkundige hulp tot 18 jaar

Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar
Tandartskosten na een ongeval

Ja (met uitzondering van orthodontie, kronen

HEMA Tandartsverzekering 2019
Tandarts 1

Tandarts 2

Tandarts 3

€ 12

€ 24

€ 38

zie Orthodontie tot 18 jaar

zie Orthodontie tot 18 jaar

zie Orthodontie tot 18 jaar

Ja, beperkt (bijzondere tandheelkunde,

80% tot maximaal € 250 voor alle

80% tot maximaal € 500 voor alle

80% tot maximaal € 750 voor alle

chirurgische ingrepen en uitneembare volledige

behandelingen, voor controles C11 en C13 geldt

behandelingen, voor controles C11 en C13 geldt

behandelingen, voor controles C11 en C13 geldt

gebitsprothese)

100%, geen vergoeding van orthodontie.

100%, geen vergoeding van orthodontie.

100%, geen vergoeding van orthodontie.

Ja, beperkt

€ 10.000, na toestemming

€ 10.000, na toestemming

€ 10.000, na toestemming

en bruggen)

Goed om te weten
Heeft u een nieuwe bril of contactlenzen nodig of wilt u een mooie zonnebril op sterkte? Als klant van HEMA Zorgverzekering krijgt u bij Eye Wish Opticiens korting op brillen en contactlenzen.
Kijk voor meer informatie in de ‘kortingsregeling brillen en lenzen’ op www.zorgverzekeringhema.nl/vergoeding/brillen.
Heb je geen HEMA Aanvullend 3 en wil je wel graag een medisch kraampakket ontvangen? Dat kan! Via www.kraampakket.nl/hema kun je tegen een aantrekkelijke prijs een medisch
kraampakket bestellen.

Let op!
Dit vergoedingenoverzicht geeft een globale omschrijving van de vergoedingen waarop u aanspraak kunt maken. Er kunnen voorwaarden en beperkingen gelden die hierboven niet zijn vermeld. Hierbij kunt u denken aan de voorwaarde dat u een verwijzing nodig hebt van  uw huisarts, maar ook aan de voorwaarde dat uw zorgaanbieder is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging, of dat u voorafgaand toestemming van de zorgverzekeraar moet
hebben gekregen. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden op www.zorgverzekeringhema.nl/voorwaarden. Aan het vergoedingenoverzicht kunt u geen rechten ontlenen. De hierboven genoemde vergoedingen
zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.
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