PZP Zorgverzekeringen 2019
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De PZP helpt u met het kiezen van uw
zorgverzekering
U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar
is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen
en behoeften. Het kiezen van de juiste zorgverzekering is dan
ook heel belangrijk.
In deze brochure leggen we u uit hoe u in drie stappen het verzekeringspakket samenstelt dat past bij uw behoeften. Achterin de brochure vindt u onze premies en een
globaal overzicht van de vergoedingen per verzekering. Op www.pzp.nl/formulieren
vindt u het aanmeldformulier waarmee u zich kunt aanmelden. Stuur het volledig
ingevulde formulier naar info@pzp.nl of per post: PZP, t.a.v. Accountteam PZP,
Postbus 4322, 5004 JH Tilburg. Ook vindt u op www.pzp.nl uitgebreide informatie
over onze verschillende zorgverzekeringen en berekent u meteen uw premie.
Wilt u liever persoonlijk advies? Onze adviseurs staan voor u klaar. Van maandag
tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 19:00 uur via 0800 023 12 90 (gratis).
Als u uw zorgverzekering bij ons afsluit, zeggen wij uw huidige verzekering
automatisch voor u op. Dan hebt u daar geen omkijken meer naar.
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Een zorgverzekering die bij u past

Eigen risico
Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt
voor zorg vanuit de basisverzekering. In Nederland kennen we twee vormen van
eigen risico: het verplicht en het vrijwillig eigen risico. De overheid stelt het
verplicht eigen risico vast. Kijk voor meer informatie op www.pzp.nl/eigen-risico.
•	In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- voor iedereen vanaf 18 jaar.
•	U kunt het verplicht eigen risico vooraf gespreid betalen. Zo voorkomt u dat
u in één keer een groot bedrag moet betalen. Hebt u aan het eind van het jaar
teveel betaald? Dan krijgt u dit het volgende jaar automatisch terug.
•	Voor sommige zorg betaalt u geen eigen risico. Bijvoorbeeld voor een consult
bij de huisarts of kraamzorg.
•	Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico
van maximaal € 500,-. Zo wordt het eigen risico maximaal € 885,-. Deze
verhoging heet het vrijwillig eigen risico. U betaalt dan minder premie. Kijk
voor het verschil in premie op pagina 11 of op www.pzp.nl/basisverzekering.

Een passende zorgverzekering, die is voor iedereen anders.
Volg de 3 stappen en bekijk welke zorgverzekering het beste
past bij uw situatie. In het pakketoverzicht (vanaf pagina
10) ziet u wat per verzekering vergoed wordt. Ook vindt u
een overzicht van de premies van onze basisverzekeringen
en aanvullende verzekeringen.
Voor iedereen die 18 jaar of ouder is kunt u verschillende verzekeringen kiezen.
Meeverzekerde kinderen tot 18 jaar betalen geen premie. Zij krijgen dezelfde
aanvullende (tandarts)verzekering als de ouder/verzorger met de duurste
aanvullende verzekering.

STAP 1

Bij d e PZ P
o nt va n gt u p
10% k o rt in g o
u w ba s is
ve rz e k e ri n g!

Basisverzekering

Wettelijke eigen bijdrage

De basisverzekering vergoedt de meest noodzakelijke zorgkosten. In Nederland is
het verplicht om een basisverzekering af te sluiten. U kunt bij de PZP kiezen uit twee
basisverzekeringen: de PZP Zorg-op-maatpolis en de PZP Zorgkeuzepolis. Kijk voor
meer informatie op www.pzp.nl/basisverzekering.

Naast het eigen risico betaalt u voor sommige zorg een wettelijke eigen bijdrage.
Dit is ook door de overheid bepaald.
• Een eigen bijdrage geldt voor alle leeftijden.
• 	Een eigen bijdrage wordt niet vergoed uit de basisverzekering.
• Soms wordt een eigen bijdrage vergoed uit de aanvullende verzekering.
Op www.pzp.nl/tarieven vindt u een overzicht van de wettelijke eigen bijdragen
in 2019.

PZP Zorg-op-maatpolis PZP Zorgkeuzepolis
Soort verzekering

naturaverzekering

restitutieverzekering

Vergoeding gecontracteerde

100%

100%

Vergoeding niet-

75% van de nota

100% tot het

gecontracteerde zorgverlener

tot max. 75% van

marktconforme tarief

STAP 2

het afgesproken
gemiddeld tarief
digitaal en per post

digitaal en per post

Keuze vrijwillig

€ 100,- / € 200,- / € 300,- /

€ 100,- / € 200,- / € 300,- /

eigen risico

€ 400,- / € 500,-

€ 400,- / € 500,-

Aanvullende verzekeringen
Sommige zorg vergoeden we niet of maar gedeeltelijk uit de basisverzekering.
Deze zorg kunt u apart verzekeren in een aanvullende verzekering. De PZP
sluit niemand uit voor de aanvullende verzekering op basis van leeftijd,
levensfase of (toekomstige) zorgbehoefte. Bij de PZP hebt u keuze uit drie
aanvullende verzekeringen: Basis PZP, Plus PZP en Jongeren PZP. De looptijd
van de aanvullende verzekering is één kalenderjaar. Kijk voor meer informatie op
www.pzp.nl/aanvullendeverzekering.

zorgverlener

Regelen verzekeringszaken

K ij k va n a
pa g in a 10 vofo r
we lk e zo rg d ez e
k o st e n g e ld e n

STAP 3

Aanvullende tandartsverzekering
De PZP heeft één aanvullende tandartsverzekering: Tandarts PZP. In deze aanvullende
verzekering is ook een vergoeding opgenomen voor orthodontie. Voor de aanvullende
verzekering Tandarts PZP is geen verklaring van uw tandarts nodig. De looptijd
van de aanvullende tandartsverzekering is één kalenderjaar. Kiest u voor de
aanvullende verzekering Jongeren PZP? Dan hebt u geen aanvullende t andartsverzekering nodig. In dit pakket zit al een vergoeding voor de tandarts en orthodontie.
Kijk voor meer informatie op www.pzp.nl/aanvullendeverzekering.

Waarom zijn er gecontracteerde zorgverleners?
Verschil afgesproken gemiddeld tarief en marktconform tarief
Het afgesproken gemiddeld tarief is het gemiddelde van de tarieven die voor een
behandeling zijn afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Het marktconforme
tarief is het tarief dat in Nederland passend is voor een bepaalde behandeling.
Dit betekent dat onredelijk hoge bedragen niet volledig worden vergoed. Vind meer
informatie op www.pzp.nl/niet-gecontracteerde-zorg.
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Wij vinden dat goede zorg bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Daarom worden voor
de PZP afspraken met zorgverleners gemaakt over de zorg. Kiest u voor een zorg
verlener met een contract? Dan voldoen de behandelingen aan de kwaliteitseisen.
Ook zijn er afspraken gemaakt over de bereikbaarheid, wachttijden en de prijs.
Wij betalen de zorgverlener, u hoeft deze niet eerst zelf te betalen. Wilt u weten of
uw zorgverlener gecontracteerd is? Of zoekt u een gecontracteerde zorgverlener bij
u in de buurt? Vind ze via www.pzp.nl/zorgvinden.
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Overstappen
Is de politie uw nieuwe werkgever en had u bij uw oude werkgever al een
collectieve verzekering? Dan kunt u, aansluitend op uw oude zorgverzekering,
overstappen naar de PZP. U hoeft dus niet te wachten tot 1 januari. Bent u niet
collectief verzekerd? Dan kunt u overstappen per 1 januari.
Hebt u gezinsleden die collectief meeverzekerd zijn via uw oude werkgever?
Ook zij kunnen tussentijds overstappen naar de PZP en hoeven niet te wachten
tot 1 januari.

Besparen op uw premie
De premie van uw zorgverzekering is maandelijks vaak een grote uitgave. Enkele tips
om te besparen op uw zorgpremie:
• 	Als uw zorgverleners gecontracteerd zijn voor de PZP, is het voor u misschien
interessant om de PZP Zorg-op-maatpolis te kiezen. De premie van deze polis is
lager dan die van de PZP Zorgkeuzepolis.
• 	Denk na of een vrijwillig eigen risico bij u past. Als u verwacht weinig medische
kosten te maken, kan dit gunstig voor u zijn. Wel moet u in staat zijn het hogere
eigen risico te betalen als u toch medische kosten maakt.
• 	Als u kiest voor een jaar-, halfjaar of kwartaalbetaling, ontvangt u korting op
uw premie. Dit kan oplopen tot maximaal 2% per jaar.
• 	Misschien hebt u recht op zorgtoeslag. U krijgt dan via de Belastingdienst
een bijdrage in uw zorgkosten. U vraagt dit aan bij de Belastingdienst via
www.toeslagen.nl. Of bel de BelastingTelefoon op nummer 0800 0543.

Online gemak met Mijn PZP

On z e a pp
wo rdt m et
5 st e rre n
u it st e k e n d
be oo rd e e ld
d oo r o n z e
kla nt e n

6

Met uw persoonlijke pagina Mijn PZP (www.pzp.nl/mijnpzp) regelt u eenvoudig al
uw verzekeringszaken online. Hier kunt u bijvoorbeeld:
• uw polis en vergoedingen bekijken en uw gegevens wijzigen
• uw nota’s declareren en ingediende nota’s bekijken
• het saldo van uw eigen risico controleren
• een betalingsregeling aanvragen

Extra’s van de PZP
• Als PZP-verzekerde krijgt u 10% korting op uw basisverzekering.
•	Extra strenge privacymaatergelen: bij de PZP zijn uw gegevens veilig. Alle
medewerkers hebben een speciale opleiding gehad. Uw gegevens worden
bovendien altijd versleuteld vastgelegd.
•	Declareer uw nota's digitaal met de PZP Declareren app of via Mijn PZP.
•	Meld u aan voor digitale post en ontvang binnen vijf werkdagen de vergoeding
van uw gedeclareerde nota’s.
•	Appen met onze klantadviseurs via WhatsApp. Of met een verpleegkundige via de
app ‘App de PZP verpleegkundige’.
•	Als klant van de PZP ontvangt u korting op veel producten en diensten.
Bijvoorbeeld op brillen of lenzen, starten met fitness of een bezoek aan de sauna.
Kijk voor alle klantvoordelen op www.pzp.nl/klantvoordeel.
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Dáárom kiest u voor de PZP
Bij de PZP doen we méér dan uw zorg vergoeden. We helpen u ook
met het vinden van goede zorg die écht past bij uw persoonlijke
situatie. Oók als u voor een ander zorgt.
Onze zorgadviseurs staan voor u klaar

Werkgeversmodules: speciale zorg voor politiemedewerkers

•

PZP-verzekerden kunnen rekenen op snelle en kwalitatief goede zorg bij arbeids
gerelateerde psychische en lichamelijke klachten. De PZP heeft, in samenwerking
met de politie, gespecialiseerde interventiebedrijven gecontracteerd voor vier
werkgeversmodules:
• Fysiopol: voor zorg bij lichamelijke klachten
• Psychopol: voor zorg bij psychische klachten
•	Combipol: voor multidisciplinaire begeleiding bij zowel fysieke als psychische
klachten
• Oncopol: voor politiemedewerkers waarbij kanker is vastgesteld

•

Be l h et
PZ P Z o rgt ea m
(013) 593 83 10
o f kij k op
www.pz p. n l/
zo rg a dv ie s

•
•

Is er een wachtlijst voor uw behandeling? Dan zoeken we voor u uit of u ergens
anders sneller terechtkunt.
Hebt u binnenkort een belangrijk gesprek met uw arts? We geven u praktische
tips om u goed voor te bereiden.
Twijfelt u over een diagnose of behandeling? We helpen u een second opinion
te regelen. Bijvoorbeeld bij een topspecialist in het buitenland (Best Doctors®).
Hebt u een verwijzing gekregen van uw arts? We helpen u bij het vinden van de
beste zorgverlener bij u in de buurt.

PZP Geboortezorgadvies
Onze geboortezorgadviseurs helpen u graag met het regelen van de juiste zorg voor u
en uw kindje(s). Vraag bijvoorbeeld hoe het zit met vergoedingen of het regelen van
kraamzorg. Op www.pzp.nl/zwanger leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

Hulp voor mantelzorgers
Zorgt u voor iemand en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het regelwerk?
Of hebt u vervangende mantelzorg nodig? Op www.pzp.nl/mantelzorg vindt
u al onze diensten en tips voor mantelzorgers.

Deze werkgeversmodules helpen u zo snel en goed mogelijk bij uw
(terugkeer naar) werk. De gecontracteerde interventiebedrijven zijn volledig
op de hoogte van de specifieke eisen die het politiewerk met zich meebrengt.
Uw werkgever en bedrijfarts kunnen u hierover informeren. Of kijk voor meer
informatie op www.pzp.nl/re-integratiemodule.

De PZP helpt u verder
Wij helpen u graag persoonlijk, maar misschien ontdekt u liever zelf welke
diensten de PZP allemaal biedt. Op www.pzp.nl/zorgadvies vindt u hoe wij u
kunnen helpen bij het vinden en krijgen van de beste zorg.
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Pakketoverzicht
Op de volgende pagina’s vindt u op hoofdlijnen de vergoedingen
van onze basis- en aanvullende verzekeringen. Een overzicht
van alle voorwaarden en vergoedingen vindt u in onze
verzekeringsvoorwaarden op www.pzp.nl/voorwaarden of
vraag deze op bij het Accountteam PZP.
•	Staat er bij zorg uit de basisverzekering een bolletje , dan krijgt u deze zorg
vergoed.
• 	Staat er bij zorg uit de aanvullende verzekering een vink , dan krijgt u deze
zorg vergoed tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. U vindt deze op
www.pzp.nl/voorwaarden.
• Kijk voor uitgebreide informatie per vergoeding op www.pzp.nl/vergoedingen.
•	Voor sommige zorg hebt u toestemming nodig van de PZP. Kijk voor meer
informatie op www.pzp.nl/vergoedingen.
•	Is er sprake van vergoeding uit zowel de basis- als de aanvullende verzekering?
Dan ontvangt u eerst een vergoeding uit de basisverzekering, voordat u een
vergoeding uit de aanvullende verzekering ontvangt.

Premies
BASISVERZEKERINGEN
Jaarlijks eigen risico

€ 385,-

€ 485,-

€ 585,-

€ 685,-

€ 785,-

€ 885,-

PZP Zorg-op-maatpolis*

€ 112,32

€ 109,32

€ 106,32

€ 103,32

€ 100,32

€ 94,82

PZP Zorgkeuzepolis*

€ 118,48

€ 115,48

€ 112,48

€ 109,48

€ 106,48

€ 100,98

* Per maand en inclusief 10% collectiviteitskorting

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Basis PZP

Plus PZP

€ 8,50 per maand

€ 15,95 per maand

AANVULLENDE VERZEKERING JONGEREN PZP
18 t/m 30 jaar

vanaf 30 jaar*

€ 16,60 per maand

€ 26,55 per maand

* Het jaar volgend op uw 30e verjaardag gaat de premie van de aanvullende verzekering Jongeren PZP omhoog.

AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING
Tandarts PZP
€ 20,95 per maand

STAP 1

STAP 2

BASISV ERZEKERINGEN
Vergoeding

Eigen
risico

Medisch specialistische zorg



ja

Opname



ja

Trombosedienst



ja

Second opinion door arts



ja

Revalidatie



ja

Transplantatie (orgaan/weefsel)



ja

Zorg voor zintuiglijk beperkten



ja

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Eigen
bijdrage

Basis PZP

Plus PZP

Jongeren PZP

€ 500,-

€ 500,-

€ 500,-

Ziekenhuiszorg (opname en poliklinische hulp) en overige zorg

Sterilisatie

Logeerkosten
Erfelijkheidsonderzoek en -advies



ja

Audiologische zorg



ja

Mechanische beademing



ja

Hulp bij behandeling van kanker bij kinderen



Plastische chirurgie
Correctie bovenoogleden bij ernstige gezichtsveldbeperking
Correctie bovenoogleden (bij bepaalde indicaties indien geen vergoeding vanuit basisverzekering)



ja
90%

Correctie van de oorstand (flaporen) tot 18 jaar
Correctie van de oorstand (flaporen) vanaf 18 jaar
Correctie van het gezicht en/of de hals
Borstcorrecties
Elders op het lichaam
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90% (max. € 250,eigen bijdrage)
90% (max. € 250,eigen bijdrage)
80% (max. € 500,eigen bijdrage)
50% (max. € 875,eigen bijdrage)
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STAP 1

STAP 2

BASISV ERZEKERINGEN

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Eigen
risico

Eigen
bijdrage



ja

mogelijk



ja

mogelijk

Vergoeding

Basis PZP

Plus PZP

Jongeren PZP

€ 200,-

€ 200,-

€ 200,-

Huisartsenzorg
Huisarts



Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen vanaf 18 jaar met een gezondheidsrisico door
overgewicht



Medicijnen en apotheek
Medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Vergoeding eigen bijdrage GVS voor methylfenidaat retard (zoals Concerta, Equasym XL en Medikinet),
atomoxetine (zoals Strattera) en dexamfetamine (zoals Amfexa)
Anticonceptiemiddelen uit het GVS tot 21 jaar
Anticonceptiemiddelen uit het GVS vanaf 21 jaar
Condooms (bestellen via www.pzp.nl/condooms)
Dieetpreparaten

50 stuks per jaar


ja

Dieetproducten bij coeliakie (geen gewone voedingsmiddelen)

€ 250,-

€ 250,-

14 dagen

14 dagen

14 dagen

Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en medicijnen

€ 225,excl. chiropractie

€ 425,excl. chiropractie

€ 200,incl. chiropractie

• alternatieve geneeswijzen

€ 25,- per dag

€ 25,- per dag

€ 30,- per dag

9 behandelingen
(max € 31,- per keer)

9 behandelingen
(max € 31,- per keer)

€ 250,- + screening

€ 550,- + screening

€ 250,- + screening

€ 550,- + screening

3 behandelingen

3 behandelingen

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Verpleging en persoonlijke verzorging
Wijkverpleging



Vervangende mantelzorg

Alternatieve geneeswijzen en medicijnen

• alternatieve medicijnen
Chiropractie

Therapieën
Fysiotherapie en oefentherapie:
• tot 18 jaar

maximaal 18
behandelingen
per aandoening

• tot 18 jaar voor behandelingen die voorkomen op de lijst met aandoeningen voor fysiotherapie
en/of oefentherapie



• vanaf 18 jaar
• vanaf 18 jaar voor behandelingen die voorkomen op de lijst met aandoeningen voor fysiotherapie
en/of oefentherapie

vanaf 21e
behandeling

ja

• etalagebenen

37 behandelingen

ja

• bekkenfysiotherapie (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

9 behandelingen

ja

• oefentherapie bij knie- en heupartrose

12 behandelingen

ja

5 behandelingen

ja

€ 250,-

• oefentherapie bij COPD stadium II of hoger (aantal behandelingen afhankelijk van GOLD Classificatie)
- Klasse A 1ste behandeljaar			
- Klasse B 1 behandeljaar 			

27 behandelingen

ja

- Klasse A en B vanaf 2e behandeljaar

3 behandelingen

ja

ste

- Klasse C en D 1ste behandelaar

70 behandelingen

ja

- Klasse C en D vanaf 2e behandeljaar

52 behandelingen

ja

Ergotherapie:
• tot 18 jaar

10 uur

• vanaf 18 jaar

10 uur

ja

• instructie/begeleiding mantelzorgers voor ergotherapie
Logopedie

12



ja
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STAP 1

STAP 2

BASISV ERZEKERINGEN
Vergoeding

Eigen
risico

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Eigen
bijdrage

Basis PZP

Plus PZP

Jongeren PZP

• therapiekosten (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 685,-

€ 685,-

• verblijfskosten

€ 15,- per dag

€ 15,- per dag

Voetbehandeling en advies (op medische indicatie)

€ 70,-

€ 230,-

€ 70,-

Voetbehandeling overige situaties

€ 70,-

€ 115,-

€ 70,-

• acnebehandeling gezicht/hals

€ 115,-

€ 300,-

€ 230,-

• camouflagetherapie gezicht/hals

€ 175,-

€ 175,-

• ontharing gelaat bij vrouwen

€ 300,-

€ 300,-

€ 15,- per dag, max.
42 dagen per jaar

€ 15,- per dag, max.
42 dagen per jaar

100%

100%

100%

€ 275,-

€ 275,-

€ 275,-

Extra kraamzorg met medische indicatie

4 dagen

4 dagen

Kraamzorg na ziekenhuisopname

6 uur

6 uur

Couveuse-nazorg

12 uur

12 uur

Lactatiekundige

€ 200,-

€ 200,-

Stottertherapie:

Huidtherapie:

UV-B lichtapparatuur



€ 200,(éénmalig voor hele verzekeringsduur)
€ 570,(éénmalig voor hele verzekeringsduur)

ja

Therapeutisch kamp voor kinderen

Zorg in het buitenland
Niet-spoedeisende hulp in het buitenland
Spoedeisende hulp in het buitenland bij tijdelijk verblijf (volgens gebruikelijk (marktconform)
Nederlands tarief):
• in EU/EER-landen, Zwitserland, Australië, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië,
Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije
• in andere landen dan hierboven; beperkt tot maximaal 2x gebruikelijk (marktconform)
Nederlands tarief



ja



ja

• organisatiekosten door alarmcentrale
• medisch noodzakelijke repatriëring van zieke verzekerde
• tandheelkundige hulp

Bevalling en kraamzorg
Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen



ja

Prenatale screening met medische indicatie



mogelijk

Kraampakket



Poliklinische bevalling zonder medische indicatie



ja

Vergoeding eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische indicatie
(Poli)klinische bevalling met medische indicatie



Verloskundige hulp bij thuisbevalling



Kraamzorg in kraamcentrum of ziekenhuis zonder medische indicatie



Kraamzorg in ziekenhuis met medische indicatie



Kraamzorg thuis

maximaal
10 dagen

ja

ja

Vervoer
Ambulancevervoer (200 km enkele reis)



ja

Vervoer eigen auto op medische indicatie (€ 0,30 per km)



ja

ja

Vervoer taxi/openbaar vervoer op medische indicatie (200 km enkele reis)



ja

ja

Reiskosten i.v.m. ziekenbezoek (eenmaal per twee dagen bij een opname van minimaal 15 dagen
en een minimale reisafstand enkele reis van 40 km)
Vervoer na oproep medisch adviseur of tandheelkundig adviseur
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€ 0,10 per km
tarief OV

tarief OV
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STAP 1

STAP 2

BASISV ERZEKERINGEN
Vergoeding

Eigen
risico

Basis geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar



ja

Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar



ja

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Eigen
bijdrage

Basis PZP

Plus PZP

Jongeren PZP

€ 150,-

€ 150,-

€ 150,-

Brillenglazen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen (per drie kalenderjaren)

€ 95,-

€ 100,-

Montuur (per drie kalenderjaren)

€ 57,-

Geestelijke gezondheidszorg

Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun gezin

Hulpmiddelen
(Gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen zoals bijv. orthopedische schoenen, pruiken en
incontinentiemateriaal. In het Reglement Hulpmiddelen op www.pzp.nl/voorwaarden vindt u per
hulpmiddel de vergoeding en de eigen bijdrage.



mogelijk

mogelijk

Contactlensvloeistof op indicatie van oogarts (per kalenderjaar)

€ 46,-

Steunzolen en podotherapeutische zolen (inclusief aanmeten)

€ 55,-

€ 55,-

Teststrips voor niet-insuline afhankelijke diabetespatiënten

€ 40,-

€ 40,-

Vergoeding eigen bijdrage pruik of andere hoofdbedekking

€ 75,-

€ 75,-

€ 55,-

Plaswekker huur/koop (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

Vergoeding eigen bijdrage hoortoestellen (per stuk)

€ 100,-

Vergoeding eigen bijdrage orthopedische schoenen, allergeenvrije schoenen en medisch
noodzakelijke aanpassingen aan confectieschoenen:
• tot 16 jaar

€ 25,- per paar

€ 25,- per paar

• vanaf 16 jaar

€ 50,- per paar

€ 50,- per paar

Hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

75% max. € 70,-

75% max. € 70,-

Thuisbewakingsmonitor

24 maanden

24 maanden

Thuisverzorgingsartikelen

50%

50%

€ 90,-

€ 90,-

Steunpessarium

Alarmering bij epilepsie
Redressiehelm
Aangepaste lingerie na borstamputatie (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 90,-

Zorg om ziekte te voorkomen
Griepprik
Vaccinaties en tabletten voor reizen naar het buitenland
Programma’s Stoppen-met-roken, problematisch alcoholgebruik en omgaan met depressieve
klachten

50%


ja

Valpreventie (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

€ 100,-

€ 100,-

Sportmedisch advies

€ 100,-

€ 150,-

Overgangsconsulten (max. 5 consulten voor hele verzekeringsduur)

75%

75%

2 uur

2 uur

Advies

Diëtetiek

3 uur

ja

Voedingsadvies

€ 150,2 uur
€ 50,-

Cursussen en beweegprogramma’s
Gezondheidscursussen
Diabetescursus
Zelfmanagementcursus bij chronische aandoening (éénmalig voor hele
verzekeringsduur)

50% max. € 17,50
€ 40,- voor de hele
verzekeringsduur

50% max. € 70,€ 40,- voor de hele
verzekeringsduur

€ 100,-

€100,-

€ 10,-

€ 25,-

€ 50,- incl. bewegingsprogramma’s

Contributie patiëntenvereniging
Contributie patiëntenvereniging (max. 2 verenigingen)
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STAP 3

STAP 1
BASISV ERZEKERINGEN
Vergoeding

Eigen
risico

AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERING
Eigen
bijdrage

Totale vergoeding tandheelkunde

Tandarts PZP

Jongeren PZP

Geen maximum per jaar

€ 450,-

Tandheelkunde tot 18 jaar
Controle



Fluoridebehandeling



Overige tandheelkunde zoals bijv. het trekken van kiezen/tanden, vullingen en wortelkanaal
behandelingen



Tandheelkunde vanaf 18 jaar
Controle

80%

Overige tandheelkunde zoals bijv. het trekken van kiezen/tanden, vullingen en wortelkanaal
behandelingen

80%

75%

per element max. € 130,- + € 155,- voor de
techniekkosten.
Max. 6 elementen per jaar

75%

80% van de eigen bijdrage basisverzekering

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Tandheelkunde voor alle leeftijden
Kronen, inlays en etsbrug
Volledig kunstgebit (boven en/of onder)

75%, 1x per 5 jaar

ja

ja

Reparatie/rebasen volledig kunstgebit (boven en/of onder)



ja

ja

80% van de eigen bijdrage basisverzekering

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Gedeeltelijk kunstgebit

80%

75%

Frameprothese 1 t/m 4 elementen (incl. techniekkosten)

€ 150,- per frameprothese

75%

Frameprothese 5 en meer elementen (incl. techniekkosten)

€ 230,- per frameprothese

75%

Losse implantaten (één of meerdere tanden)

75%

Implantaten volledig bovengebit



ja

ja

80% van de eigen bijdrage basisverzekering

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Implantaten volledig ondergebit



ja

ja

80% van de eigen bijdrage basisverzekering

75% van de eigen bijdrage basisverzekering

Implantaten honorarium en (poli)klinische bijkomende kosten



ja

Tandheelkunde bij bepaalde indicatie/handicap



ja

Orthodontie tot 22 jaar

80%

80% tot € 2.045,(éénmalig voor hele verzekeringsduur)

Orthodontie vanaf 22 jaar (éénmalig voor hele verzekeringsduur)

80% tot € 1.500,-

80% tot € 345,-

€ 10.000,-

€ 10.000,-

Orthodontie

Orthodontie bij bepaalde indicatie/handicap



ja

Mondzorg bij ongevallen
Onvoorziene tandheelkundige zorg bij ongevallen
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Juridische informatie
Organisatie
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Zorgverzerzekeraar U.A.
(KVKnr. 41095222)
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep, Aanvullende Verzekering
Zorgverzekeraar U.A.
(KVKnr. 18028752)
Adres
Postbus 4322, 5004 JH Tilburg
Verzekeringsvoorwaarden inzien?
Ga naar www.pzp.nl/voorwaarden of bel ons. Op de verzekeringsovereenkomst
is Nederlands recht van toepassing.
Niet tevreden?
Laat het ons gerust weten. Onze interne klachtenprocedure is raadpleegbaar
via www.pzp.nl/klachten. De PZP is als label van CZ aangesloten bij de
Stichting Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (SKGZ). De SKGZ is door de
Minister aangewezen als geschilleninstantie voor de zorgverzekering en voldoet
aan alle kwaliteitseisen van de overheid. Meer informatie vindt u op
www.skgz.nl. Ook zien de volgende instanties toe op hoe CZ als verzekeraar
werkt: De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten (vergunningen
12001020/12000561), de Nederlandse Zorgautoriteit en het Nederlands
Zorginstituut.

Een verzekering op maat voor de politie
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590.036.1838

Aan de inhoud van dit pakketoverzicht kunt u geen rechten ontlenen.

