
CGM (monitorizarea continuă a nivelului de glucoză)
Atunci când vi se prescrie CGM pentru prima dată, este necesar să 
solicitați o autorizare.

Coplățile obligatorii
Indexarea coplăților legale se face anual. De obicei, este vorba 
despre asistență maternală, transportul pacienților (inclusiv 
decontarea maximă pentru o noapte de internare), asistență 
medicală, asistență stomatologică și anumite aparate medicale. 
Cuantumul coplății legale se regăsește în condițiile poliței.

Electrostimulator (TENS)
Un electrostimulator extern pentru durere cronică (TENS) vă va fi 
furnizat pentru folosință (în cazul în care sunteți dependent de el), în 
loc să fie al dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că veți returna 
aparatul TENS atunci când nu mai aveți nevoie de el. Închirierea 
aparatului TENS nu este acoperită de franșiza obligatorie.

Fizioterapie și terapie prin exerciții la domiciliu sau într-o 
clinică
Nu mai aveți nevoie de trimitere pentru fizioterapie sau terapie de 
recuperare la domiciliu sau într-o clinică. Terapeutul curant va decide 
dacă este necesar un tratament la domiciliu sau într-o instituție.

Indemnizația pentru dializă la domiciliu
Indemnizația pe care o primiți pentru diferite forme de dializă la 
domiciliu este pentru consumul de energie, apă și întreținere. Se 
majorează alocația pentru costurile cu energia electrică. Găsiți 
formularul de cerere de decontare a costurilor cu dializa la domiciliu 
pe hollandzorg.com/conditions.

Îngrijirea picioarelor în diabetul zaharat
Beneficiați de tratament preventiv pentru picioare dacă aveți diabet 
zaharat de tip I sau II sau dacă aveți un risc crescut de apariție a 
ulcerelor la nivelul picioarelor din cauza unei alte boli sau a unui 
tratament medical. Medicul dumneavoastră de familie sau podiatrul 
va stabili tipul de îngrijire de care aveți nevoie.Citiți mai multe pe 
acest subiect în condițiile poliței.

Medicament necesar din punct de vedere medical
Pentru anumite grupe de medicamente interșanjabile am indicat 
medicamentul preferențial (a se vedea hollandzorg.com/conditions). 
Aveți dreptul la un medicament preferențial? Atunci nu aveți dreptul 
la un alt medicament decât dacă există o “necesitate medicală” sau o 
“necesitate logistică”.Medicul dumneavoastră poate indica 
“necesitatea medicală” pe rețetă doar dacă o poate justifica. Farmacia 
verifică dacă există o necesitate medicală. În caz de dubiu, farmacia va 
contacta medicul prescriptor pentru consultare și coordonare privind 
necesitatea medicală.

Pompă de perfuzie
Pe lângă medicul curant, asistenta specializată poate prescrie și o 
pompă de perfuzie (care nu este pentru insulină).

Renunțarea la fumat
Pentru dreptul la medicamente/mijloace de substituție a nicotinei, 
expiră perioada maximă de trei luni.

Role cu medicamente
Pentru rolele conținând medicamentele ambalate în pungă în doza 
necesară pentru fiecare administrare, se va aplica un abonament. în 
locul unei taxe per medicament.

Ședere pe termen lung Îngrijire medicală și de sănătate 
mintală (GGGZ)
În cazul unei internări necesare din punct de vedere medical într-o 
instituție de sănătate mintală, după primul an nu mai este necesar să 
se solicite o autorizație pentru al doilea și al treilea an. Se aplică noile 
acorduri de trimitere stabilite la nivel național.

Sistem de trezire și alertă
Pe lângă medicul ORL sau un expert de la un centru audiologic, 
audiologul poate prescrie și un sistem de trezire și alertă.

Tarife pentru îngrijiri medicale fără contract
Tarifele maxime pentru îngrijirea fără contract se modifică în fiecare 
an. Găsiți listele tarifare pehollandzorg.com/rates.

Test prenatal neinvaziv (NIPT)
Pentru femeile cu o indicație medicală în acest sens, nu mai este 
aplicabilă nicio franșiză obligatorie sau voluntară atunci când se 
efectuează testul prenatal neinvaziv (NIPT). Acest lucru înseamnă că 
NIPT va fi disponibil gratuit din motive medicale. Astfel, se va renunța 
la acoperirea pentru testul combinat.

Ventilație mecanică și echipament de oxigen la domiciliu
Compensația pe care o primiți pentru costurile cu energia electrică 
crește. Puteți descărca formularul de cerere a compensației pentru 
costurile cu energia electrică pentru ventilație la domiciliu prin 
intermediul hollandzorg.com/conditions. Veți primi indemnizația 
pentru utilizarea echipamentului de oxigen la domiciliu prin 
furnizorul dumneavoastră.

Vitamina D
Vitamina D a fost eliminată din asigurarea de bază.

Modificări ale pachetului de asigurări de bază

Această prezentare generală reprezintă o imagine 
de ansamblu succintă, cu toate modificările 
majore. Nu puteți invoca niciun fel de drepturi în 
baza acesteia. Drepturile derivă doar din condițiile 
noastre de asigurare.
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Modificări în asigurarea suplimentară și stomatologică
De la 1 ianuarie 2023 se va putea încheia sau modifica o asigurare suplimentară ( stomatologică). Care asigurare suplimentară 
constituie cea mai bună alegere pentru dumneavoastră depinde de situația dumneavoastră personală. O prezentare generală 
a asigurărilor suplimentare și a asigurărilor dentare poate fi găsită pe site-ul nostru web: hollandzorg.com/supplementary.

Consiliere pentru alăptare
Asociația Specialiștilor în Alăptare și Îndrumare în creșterea 
Bebelușilor (VSBB) este adăugată ca una dintre asociațiile 
profesionale recunoscute la care trebuie să fie afiliat un consultant în 
alăptare. Și următorii furnizori de asistență medicală pot oferi 
îngrijire: un expert în lactație IBCLC afiliat la Asociația Olandeză a 
Experților în Lactație (NVL) sau un expert NLG în lactație.

Corecția urechilor
Pentru corectarea poziției urechii puteți merge atât spitale 
contractate, cât și necontractate, și la centre de tratament 
independente. Decontarea în cadrul asigurării suplimentare Top 
pentru o corecție a poziției urechii în cazul unei îngrijiri contractate 
este de 100%. Pentru îngrijirea medicală fără contract, rambursarea 
este de 1.250 de euro pentru tratamentul integral al ambelor urechi 
concomitent.

Indemnizația pentru ochelari de vedere
Se renunță la rambursarea ochelarilor natura de la Specsavers inclusă 
în asigurarea suplimentară Plus și Top.Puteți cumpăra ochelarii de la 
orice optician, suma decontată este aceeași la orice optician, 
respectiv:
• Plus: decontare pentru ochelari de până la 75 de euro pentru  

2 ani calendaristici, 
• Top: decontare pentru ochelari de până la 150 de euro pentru  

2 ani calendaristici.

Îngrijirea cosmetică orală
Îngrijirea orală cosmetică nu mai este decontată. Îngrijirea orală 
cosmetică se referă la tratamentele stomatologice care nu sunt 
necesare din punct de vedere medical, ci doar pentru a îmbunătăți 
aspectul danturii. În cazul polițelor suplimentare TandExtra, TandPlus 
și TandTop, se va renunța la acoperirea serviciilor de albire a dinților. 
În plus, se renunță la decontarea tratamentelor stomatologice care 
nu sunt necesare din punct de vedere medical, cum ar fi “amplasarea 
de fațete” și “albirea profesională a dinților”.

Îngrijiri faciale
Pentru tratamentul la un specialist în îngrijiri faciale nu mai aveți 
nevoie de o trimitere de la medicul de familie. Pentru decontarea 
îngrijirii faciale, aveți nevoie de acordul nostru prealabil scris.

Sterilizare
Pentru proceduri de sterilizare puteți merge atât spitale contractate, 
cât și necontractate, și la centre de tratament independente. 
Decontarea în cadrul asigurării suplimentare Top pentru o procedură 
de sterilizare contractată este de 100%. Pentru îngrijirea fără 
contract, rambursarea este de 500 de euro pentru întregul tratament.


