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BIJLAGE 2 

BIJKOMENDE COLLECTIEVE VERZEKERING TANDZORG, BRILLEN EN 

AMBULANTE ZORG 

1. Samenvatting waarborgen  

1.1 Terugbetaling van ambulante geneeskundige zorg

De verzekering dekt ambulante medische zorgen die werden voorgeschreven door een arts en die 

zijn opgenomen in de RIZIV nomenclatuur.  Hiervan betaalt de verzekering, na de aftrek van de 

eventuele wettelijke tussenkomst, tot 80% terug: 

• doktersraadplegingen, huisbezoeken, medisch-technische verstrekkingen en kleine ingrepen; 

• paramedische verstrekkingen zoals verpleging, kinesitherapie en fysiotherapie; 

• radiologisch onderzoek, medische beeldvorming en laboratoriumonderzoek. 

1.2 Terugbetaling van farmaceutische producten en orthopedische en optische 

hulpmiddelen 

De verzekering dekt de volgende geneesmiddelen of hulpmiddelen die werden voorgeschreven door 

een arts.  Hiervan betaalt de verzekering, na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst, tot 

80% van de kosten terug: 

• erkende geneesmiddelen en verbanden, afgeleverd door een apotheker; 

• kosten voor medische prothesen; 

• optische en orthopedische hulpmiddelen, zoals: 

o brilglazen en contactlenzen; 

o hoorapparaten; 

o verbanden, breukbanden en spataderkousen; 

o steunzolen, gipsschelpen, spalken, lumbostaat en krukken; 

o orthopedische toestellen en kunstledematen. 

De verzekeraar betaalt ook de kosten voor brilmonturen terug tot een maximum van 85 euro per 

verzekerde en per verzekeringsjaar. 

1.3 Terugbetaling van tandzorgen en tandprothesen 

Indien de mond- of tandbehandeling voorgeschreven werd door een (tand)arts, dan betaalt de 

verzekering, na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst, tot 80% terug van: 
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• de kosten van tandheelkundige behandelingen, zoals tandartsconsultatie, tandradiografie, 

preventieve behandelingen, tandextracties en onderhoud van de tanden; 

• behandelingskosten en kosten van orthodontische apparaten; 

• kosten van tandprothesen, inclusief bruggen, kronen en implantaten. 

1.4 Paramedische behandelingen 

De verzekering betaalt, na de aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst volgende kosten aan

50% terug: 

• de consultaties bij een psycholoog, diëtist, logopedist en podoloog; 

• de consultaties bij een homeopaat, chiropractor, osteopaat en acupuncturist, voor zover deze 

geneeswijzen worden toegepast door een erkend geneesheer of kinesitherapeut; 

• de homeopathische geneesmiddelen. 

2. Vrijstelling, terugbetalingsplafond en terugbetalingspercentage 

2.1 Vrijstelling 

Het bedrag dat ten laste blijft van de aangeslotene – de vrijstelling – wordt één keer aangerekend 

per aangeslotene en per verzekeringsjaar. 

De vrijstelling bedraagt 75 EUR. 

2.2 Terugbetalingsplafond 

De terugbetalingen zijn beperkt tot een globaal plafond. Het terugbetalingsplafond geldt per 

verzekerde en per verzekeringsjaar. 

Het terugbetalingsplafond bedraagt 1250 EUR. 

2.3 Terugbetalingspercentage 

Voor de waarborgen ambulante geneeskundige zorgen, farmaceutische producten, orthopedische en 

optische hulpmiddelen, tandzorgen en tandprothesen bedraagt het terugbetalingspercentage 80%. 

Het terugbetalingspercentage voor de paramedische behandelingen bedraagt steeds 50%. 


