Wijzigingsoverzicht PNOzorg aanvullende verzekering 2018
Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen in de aanvullende verzekeringen per 1 januari 2018 voor u op een rij gezet. Per wijziging is aangegeven wat
dit voor u kan betekenen.

Onderwerp

Wijziging

Wat betekent dit voor u

Meer informatie

Mondzorg

Onze aanvullende tandartsverzekeringen
vergoeden geen kosten meer van volledige
narcose bij een behandeling door de
tandarts.

PNO Vergoedingswijzer:
Mondzorg

Brillen, lenzen en
ooglaserbehandeling

De aanvullende verzekeringen vergoeden
brillen en lenzen tot een maximaal bedrag
per twee kalenderjaren. De toepassing van
deze vergoedingsregeling verandert. Bij het
bepalen van de maximale vergoeding telt het
vorige kalenderjaar altijd mee.

Podologie

Vergoeding van behandeling door de
podoloog wijzigt in vergoeding van
behandeling door de registerpodoloog of
podoposturaal therapeut. Deze behandelaren
moeten geregistreerd staan in het
kwaliteitsregister van Kabiz.

Zittend ziekenvervoer

Verduidelijking dat de vergoeding van de
kosten van ziekenvervoer met de auto
beperkt is tot de gereden kilometers waarbij
de zieke verzekerde ook daadwerkelijk in de
auto zit

Als u voor een reguliere behandeling bij
de tandarts gebruik wilt maken van een
algehele narcose, blijven de kosten
daarvan voor uw eigen rekening. Een
lokale verdoving blijft natuurlijk gewoon
verzekerd.
Heeft u een aanvullende verzekering PNO
Standaard of hoger? En heeft u in 2018
een nieuwe bril of lenzen nodig? Dan telt
een vergoeding uit 2017 mee voor het
volmaken van het maximale
vergoedingsbedrag over 2 kalenderjaren.
Hoe werkt dat?
Als u klachten heeft die samenhangen
met een afwijkende voetstand of met uw
looppatroon, wilt u misschien naar een
podoloog. Let u dan op dat uw
behandelaar voldoet aan de vereisten
voor uw vergoeding.
Hoe werkt dat?
Als u wordt opgenomen en bijvoorbeeld
door uw partner naar het ziekenhuis
gebracht moet worden, dan vergoeden de
aanvullende verzekeringen Extra en
Compleet kosten van de heenreis. Voor
de terugreis van uw partner naar huis
geldt de vergoeding niet. Wij hebben dit
nu nog duidelijker aangegeven.

PNO Vergoedingswijzer:
Brillen en (contact)lenzen

Deel I (Overeenkomsten
aanvullende verzekering),
artikel 2
begripsomschrijvingen en
PNO Vergoedingswijzer:
Podotherapie en podologie
PNO Vergoedingswijzer:
Zittend ziekenvervoer
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Farmaceutische zorg

De aanvullende verzekeringen vergoeden
alleen het gedeelte van de kosten of eigen
bijdrage dat niet onder een betalingsregeling
van de fabrikant valt.

PNO Vergoedingswijzer:
(Genees)middelen
(aanvullende verzekering)

Preventiecursussen

Nieuwe vergoeding voor online
(zelfhulp)modules voor het verminderen of
voorkomen van psychische problemen als
onderdeel van de erkende
preventiecursussen.

Zorg in het buitenland

Verdere verbetering van de aanvullende
verzekering voor zorg in het buitenland: de
PNO Buitenland.

Bij nieuwe, dure genseesmiddelen bieden
fabrikanten soms een
terugbetalingsregeling aan voor (een deel
van) de kosten. Wat daaronder valt
vergoeden wij niet.
Hoe werkt dat?
Als u psychische klachten heeft of voelt
dat het even niet zo lekker gaat, dan kan
online hulp wellicht helpen om te
herkennen wat er precies aan de hand is,
of met het voorkomen of aanpakken van
psychische problemen. Er zijn
verschillende modules met o.a. thema's
als alcohol, depressie en burn-out.
Vorig jaar introduceerde PNOzorg een
nieuwe aanvullende verzekering voor zorg
in het buitenland. De PNO Buitenland is
nu verder verbeterd. Zo is de regeling bij
opname of overlijden in het buitenland
uitgebreid en hebben we de regeling
rondom vervoer verbeterd. Ook hebben
we een eerdere fout hersteld: de
vergoedingsregeling voor voorziene zorg
in België en Duitsland is beperkt tot de
ziekenhuiszorg.

PNO Vergoedingswijzer:
Preventiecursussen en
programma’s voor stoppen
met roken

PNO Vergoedingswijzer:
PNO Buitenland
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