Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en
maximale vergoedingen 2021-2022
2021

2022

€ 385,00

€ 385,00

€ 4,60

€ 4,70

€ 225,00
(€ 262 min € 37
voor de eigen
bijdrage kraamzorg)

€ 230,00
(€ 268 min € 38
voor de eigen
bijdrage kraamzorg)

€ 387,56

€ 433,00

25%

25%

€ 62,50

€ 62,00

€ 125,00

€ 124,00

€ 452,00

€ 457,50

Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar

€ 59,00

€ 59,50

Eigen bijdrage voor lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar

€ 118,00

€ 119,00

€ 59,00

€ 59,50

€ 59,00

€ 59,50

€ 118,00

€ 119,00

€ 97,00

€ 98,26

€ 0,32

€ 0,32

€ 108,00

€ 111,00

€ 76,50

€ 77,50

Verplicht eigen risico
Bevalling en kraamzorg
Eigen bijdrage kraamzorg per uur
Bevalling in een geboortecentrum of een ziekenhuis zonder medische noodzaak,
maximale vergoeding per dag voor moeder en kind samen

Bevalling zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum als
onderdeel van integrale geboortezorg door een door ons gecontracteerde Integrale
Geboortezorg Organisatie, eigen bijdrage voor moeder en kind samen
Hoortoestellen
Eigen bijdrage voor een hoortoestel of tinnitusmaskeerder voor
verzekerden van 18 jaar en ouder
Schoenen
Orthopedische en allergeenvrije schoenen:
- eigen bijdrage voor verzekerden tot 16 jaar
- eigen bijdrage voor verzekerden van 16 jaar en ouder
Pruik
Maximale vergoeding
Contactlenzen (alleen in bijzondere gevallen)

Eigen bijdrage per jaar als er maar één oog moet worden gecorrigeerd
Brillenglazen (alleen in bijzondere gevallen voor verzekerden jonger dan 18 jaar)
Eigen bijdrage per brillenglas
Maximum eigen bijdrage per jaar
Blindengeleidehond, signaalhond en hulphond
Een tegemoetkoming in de gebruikskosten per maand
Ziekenvervoer en logeerkosten (alleen in bijzondere gevallen)
Vergoeding per kilometer
Eigen bijdrage per jaar
Maximale vergoeding per nacht voor logeerkosten bij minimaal
3 aaneengesloten behandeldagen. Deze vergoeding komt in de plaats van
de vergoeding voor vervoerskosten.
Verblijf in de buurt van het ziekenhuis na CAR T-celtherapie
Maximale vergoeding per nacht voor verblijf dat noodzakelijk is in verband met

€ 77,50

medisch specialistische zorg.
Gebitsprothese
Eigen bijdrage voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak

10%

10%

Eigen bijdrage voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak

8%

8%

Eigen bijdrage voor een normale gebitsprothese

25%

25%

Eigen bijdrage voor een normale gebitsprothese op de ene kaak en een implantaatgedragen prothese op de andere kaak

17%

17%

Eigen bijdrage voor repareren en rebasen (opvullen)

10%

10%

€ 250,00

€ 250,00

Geneesmiddelen

D0265-202111

Maximum eigen bijdrage per jaar

In dit overzicht zijn het verplicht eigen risico, de eigen bijdragen en maximale vergoedingen voor de basisverzekering vermeld. Kijk voor meer informatie in de
verzekeringsvoorwaarden en het Reglement hulpmiddelen.

