
Această prezentare generală cuprinde pe scurt cele mai importante modificări. Nu puteți invoca drepturi în baza 
acesteia. Drepturile se pot invoca doar din condițiile noastre de asigurare.

Modificări ale pachetului de asigurări de bază
Alte servicii medicale (medic de familie)
În 2022, pentru alergie la laptele de vacă, vă puteți adresa 
direcțiilor de sănătate publică contractante. Găsiți direcțiile de 
sănătate publică contractante pe hollandzorg.com/carefinder. 

Asistență medicală pentru grupuri specifice de pacienți
Este vorba despre asistență medicală generală pentru grupele de 
risc. 2 lucruri s-au schimbat aici:  
• Regimul tranzitoriu se anulează. 
• Aveți nevoie de trimitere pentru acest tip de servicii 

medicale. În 2022, această trimitere vi se poate elibera și de 
către un medic specialist. 

Îngrijire medicală de specialitate (general)
• În condițiile generale găsiți și situațiile în care nu vi se 

compensează asistența medicală de specialitate. Mai jos 
descriem 1 dintre aceste situații. 

• Pentru asistență medicală de specialitate aveți nevoie de 
trimitere. În 2022, trimiterea poate fi eliberată de un asistent 
medical.

Îngrijiri audiologice
Pentru îngrijiri audiologice aveți nevoie de trimitere. În 2022, 
această trimitere vi se poate elibera și de către un audiolog. 

Îngrijiri medicale pentru dizabilități senzoriale
Este necesară internarea pentru asistență medicală legată de 
deficiențe senzoriale? Atunci aveți nevoie de acordul nostru scris 
dacă vă internați la un furnizor de servicii medicale ne-contractant. 
În 2022 nu veți mai avea nevoie de acest acord dacă vă adresați 
unui furnizor de servicii medicale contractant. Găsiți furnizorii de 
servicii medicale contractanți la hollandzorg.com/carefinder.

Obstetrică
Pentru asistență natală într-un spital, aveți nevoie de trimitere. În 
2022, această trimitere vi se poate elibera de către un specialist în 
obstetrică și de către un asistent medical licențiat. 

Îngrijiri maternale
Contribuțiile personale legale pentru îngrijirile maternale au fost 
majorate. În 2022, contribuțiile proprii sunt: 
• Pentru îngrijiri maternale la domiciliu: 4.70 € pe oră 
• Îngrijiri maternale într-o instituție: pentru mamă și copil 19,- 

€ pe zi și valoarea care depășește tariful instituției de 134,- € 
pe zi

Fizioterapie și terapie de recuperare, logopedie și dietetică
În anumite situații, aveți nevoie de trimitere pentru astfel de 
servicii. În 2022, această trimitere vi se poate elibera de către un 
medic stomatolog. Pe website-ul nostru și în condițiile de asigurare 
găsiți situațiile în care aveți nevoie de trimitere. 

Îngrijiri neinstituționalizate
În 2022, veți avea dreptul la compensarea costurilor de cazare 
atunci când aveți nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Este 
vorba despre cazarea în exteriorul unei instituții, ce nu include 
îngrijiri, asistență medicală și/sau paramedicală.
Vi se compensează cazarea dacă îndepliniți 3 condiții: 
• Primiți pe durata șederii ajutor de la un îngrijitor informal. 
• Timpul de deplasare între spitalul în care sunteți tratat și 

locul de reședință este mai mare de 60 de minute. 
• Timpul de deplasare între spitalul în care sunteți tratat și 

locul de reședință este de 60 de minute. 

Compensarea cheltuielilor cu înnoptările se face în limita sumei de 
77.50 € pe noapte. Aveți dreptul de a alege cazarea și condițiile. 

Transportul pacienților
Contribuția proprie legală maximă pentru transportul pacienților 
este majorată la 111,- € pe an calendaristic în 2022. 

Servicii în domeniul sănătății mintale (GGZ)
De la 1 ianuarie 2022 vor fi modificate și serviciile GGZ. Se introduce 
Modelul de performanță în sănătate. Acest lucru poate avea 
consecințe și pentru dumneavoastră, printre altele pentru riscul 
propriu. Mai multe despre modificările intervenite în GGZ găsiți pe 
hollandzorg.com/changes-mentalhealth. 

Renunțarea la fumat
Și în 2022 veți avea dreptul de a urma un program de renunțare la 
fumat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul de 
servicii de sănătate s-au schimbat. Găsiți noile condiții pe website-
ul nostru și în condițiile de asigurare. 

Intervenție combinată în stilul de viață
• Aveți nevoie de trimitere pentru acest tip de servicii medicale. 

În 2022, trimiterea poate fi eliberată și de către un medic 
specialist.

• În 2022 se aplică o compensare maximă dacă nu vă adresați 
unui furnizor de servicii medicale contractant. Vi se 
compensează cheltuielile în funcție de lista de tarife pentru 
îngrijiri necontractate. O găsiți pe hollandzorg.com/rates.

• Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul de 
serviciid e sănătate s-au modificat.
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Modificări în asigurarea suplimentară 
În asigurările suplimentare No Risk I și No Risk II nu se schimbă nimic. 


