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Voor de exacte vergoeding waarop en de voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden 2011.
Omschrijving zorgsoort
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Aanvullende thuisverpleging
Indien daardoor een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis wordt voorkomen of bekort.

Maximaal 120 dagen per kalenderjaar tot een maximum van e 150,- per
dag.

Acnebehandeling
Peeling door een huidtherapeut in geval van ernstige acne in het gelaat.

Maximaal e 450,- per kalenderjaar.

Adoptiekraamzorg of medische screening bij adoptie
Gedurende de wettige adoptieprocedure vallend binnen de looptijd van de zorgverzekering vergoeden
wij onder bepaalde voorwaarden de kosten van:
- adoptiekraamzorg door een kraamcentrum óf;
- medische screening (preventief onderzoek) bij een adoptiekind afkomstig uit het buitenland.

Maximaal 3 dagen gedurende 3 uur per dag of medische
screening bij adoptie: maximaal e 300,- per adoptiekind.

Alternatieve zorg
Consulten van een therapeut en/of arts, aangesloten bij één van de in de voorwaarden
opgenomen beroepsverenigingen.

Maximaal

Anticonceptiemiddelen
Anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium vanaf 21 jaar.

Volledige vergoeding (voor sommige middelen geldt een eigen
bijdrage).

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood
De kosten van huur van een bewakingsmonitor voor maximaal 12 maanden.

Volledige vergoeding.

Brillenglazen en/of contactlenzen
Brillenglazen, zonnebrilglazen en/of contactlenzen met een sterkte van tenminste 1 dioptrie.

Maximaal e 227,- per kalenderjaar.

Buitenland, spoedeisende en/of onvoorziene zorg
Tijdens de eerste 12 maanden van verblijf in het buitenland. Bij verblijf in een ziekenhuis via de
Alarmcentrale.

Aanvulling tot maximaal 200% Nederlands WMG-tarief na aftrek van
de vergoeding uit de Basisverzekering.

Camouflagetherapie
Camouflagelessen door een huidtherapeut en de aanschafkosten van de voor de lessen
benodigde middelen.

Maximaal e 450,- per kalenderjaar.

Couveusenazorg
Voor een meeverzekerde baby aansluitend op het verblijf in een couveuse van tenminste
14 aaneengesloten dagen.

Maximaal 12 uur tot een maximum van

Dieetadvisering en/of voedingsvoorlichting
Door een diëtist.

Maximaal e 115,- per kalenderjaar.

Elektrische epilatie en/of laserontharing in het gelaat
Behandeling door een erkende huidtherapeut.

Maximaal e 450,- per kalenderjaar.

Fysiotherapie en oefentherapie met chronische indicatie
- Behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar.

e

1.000,- per kalenderjaar.

e

21,- per uur.

Maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar. Vanaf de
13e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de Basisverzekering.

- Bekkenfysiotherapie.

Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Vanaf de
10e behandeling vindt vergoeding plaats vanuit de Basisverzekering.

Fysiotherapie en oefentherapie zonder chronische indicatie
Behandelingen door een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar.

Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar.

Gasthuis en logeerfaciliteit
Gasthuis

Overnachting in een gasthuis en vervoer van gezinsleden bij ziekenhuisopname in een ziekenhuis dat
verder dan 50 kilometer van uw huis ligt, met ingang van de 15e verblijfsdag.

Maximaal e 35,- per dag tot een maximum van e 600,- per
kalenderjaar voor alle gezinsleden tezamen.

Logeerfaciliteit
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Overnachtingskosten van de ouders in gast- of logeerhuis van een krachtens de polis verzekerd
kind jonger dan 18 jaar.

Na toestemming vooraf door Turien & Co. Vanaf de 14e nacht
volledige vergoeding.

GeboorteTENS
GeboorteTENS in bruikleen voor pijnbestrijding tijdens de bevalling door een verloskundige of een
als verloskundige actieve huisarts.

Volledige vergoeding.

Gehandicaptenvakanties
Thuiszorg verleend aan een gehandicapte tijdens een vakantiereis.

Na toestemming vooraf door Turien & Co. Volledige vergoeding.

Geneesmiddelenwet
Geneesmiddelen die geleverd mogen worden volgens de Geneesmiddelenwet en die op
voorschrift van een in Nederland gevestigde arts zijn geleverd door een in Nederland gevestigde
apotheek of een apotheekhoudende huisarts.

Maximaal e 2.500,- per kalenderjaar.

Groepstherapie voor reumapatiënten
Groepstherapie onder leiding van een fysiotherapeut voor verzekerden die lid zijn van een
reumapatiëntenvereniging.

Volledige vergoeding.

GVS, eigen bijdrage
Eigen bijdrage die van toepassing is op medicijnen vallend onder het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zoals door de overheid bij wet bepaald.

Volledige vergoeding.

Herstel en Balans®
Nazorg voor patiënten met kanker die aansluitend op de behandeling door een behandelend
medisch specialist zowel hun fysieke als hun mentale conditie weer op peil willen brengen.

Maximaal e 700,- per diagnose.
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Hulpmiddelen, eigen bijdrage
Eigen bijdrage die verzekerde is verschuldigd naast de uit de Regeling Hulpmiddelen verleende
gemaximeerde vergoeding.

Maximaal e 250,- per kalenderjaar.

Kraampakket
Een op deze polis verzekerde vrouw heeft voor een bevalling recht op een kraampakket.

Volledige vergoeding.

Kraamzorg, eigen bijdrage
Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage in verband met bevalling en/of kraamzorg.

50% van de wettelijke eigen bijdrage.

Kraamzorg, uitgestelde
Uitgestelde kraamzorg wordt vergoed indien gedurende de eerste 10 dagen gerekend vanaf de
bevalling nog geen kraamzorg is ontvangen.

Na toestemming vooraf door Turien & Co. Maximaal 15 uur.

Lactatiekundige hulp
Lactatiekundige hulp ter bevordering van borstvoeding.

Maximaal e 125,- per bevalling.

Loophulpmiddelen
(Elleboog)krukken, loophulpen met 3 of 4 poten en looprekken door gecontracteerde
leveranciers.

Volledige vergoeding.

Nachtelijk verblijf in een oncologisch ziekenhuis
Nachtelijk verblijf in aansluiting op een poliklinische behandeling door middel van bestraling.

Maximaal e 35,- per nacht.

Obesitasbehandeling
Deelname aan het deeltijd dagbehandelingsprogramma voor patiënten met obesitas in de
Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) te Hilversum.

Maximaal e 750,- voor de gehele looptijd van de aanvullende
verzekering.

Ooglaseren
Ooglaseren bij VisionClinics.

Maximaal e 350,- voor de gehele looptijd van de aanvullende
verzekering.

Ooglidcorrectie
Correctie van de bovenoogleden in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC).

Na toestemming vooraf door Turien & Co. Volledige vergoeding.

Oorstandcorrectie
Oorstandcorrectie voor verzekerden jonger dan 18 jaar.

Na toestemming vooraf door Turien & Co. Volledige vergoeding.

Orthodontie voor verzekerden jonger dan 22 jaar
Orthodontie door een tandarts of orthodontist.

80%

Orthopedische geneeskunde
Consulten van een orthopedisch geneeskundige.

Maximaal e 300,- per kalenderjaar.

Overgangsconsulent(e)
Consulttarief van een overgangsconsulent(e).

75% tot een maximum van e 115,- per kalenderjaar.

Pedicurezorg
In verband met voetproblemen door diabetes of reumatoïde artritis.

Maximaal e 250,- per kalenderjaar.

Plakstrips mammaprothese
Plakstrips voor de bevestiging van uitwendig te dragen mammaprothesen na borstamputatie.

Volledige vergoeding.

Podotherapie
Behandeling van voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen of problemen aan het steun- en
bewegingsapparaat die voortvloeien uit de voeten.

Maximaal e 300,- per kalenderjaar.

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie, eigen bijdrage
De eigen bijdrage die vanuit de Basisverzekering in rekening wordt gebracht bij een poliklinische
bevalling.

75% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

Preventieve cursussen
Wij geven een tegemoetkoming in de kosten van een aantal in de voorwaarden genoemde
cursussen.

75% tot maximaal e 115,- per cursus per kalenderjaar.

Preventieve onderzoeken en/of behandelingen
- baarmoederhalskankeronderzoek uitgevoerd door een huisarts;
- borstkankeronderzoek;
- preventief onderzoek van hart en bloedvaten (maximaal eenmaal per 24 maanden);
- prostaatkankeronderzoek.
Geen vergoeding van kosten indien het onderzoek deel uitmaakt van het bevolkingsonderzoek.

Volledige vergoeding.

Psoriasisdagbehandeling
Psoriasisdagbehandeling in een gecontracteerd centrum.

Maximaal e 1.000,- per kalenderjaar.

Psychologische hulp, eerstelijns, eigen bijdrage
Eigen bijdrage van e 10,- per zitting voor de eerste 8 zittingen voortvloeiend uit de voorwaarden
van de Basisverzekering.

Maximaal e 80,- per kalenderjaar.

Repatriëring
Repatriëring per ambulance en/of vliegtuig inclusief de in rekening gebrachte kosten van
begeleiding.

Volledige vergoeding.
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Repatriëring voor verzekerden die voor werk en/of studie naar het buitenland zijn
uitgezonden
Voor verzekerden die voor werk en/of studie naar het buitenland zijn uitgezonden, geldt dat bij
ziekte met een duur langer dan 3 maanden recht bestaat op vergoeding van de kosten van
repatriëring naar het thuisland. Aanspraak op deze regeling bestaat uitsluitend indien vooraf
overleg met de Alarmcentrale heeft plaatsgevonden.

Maximaal e 9.076,-.

Sportarts
Blessure- of herhalingsconsult door een sportarts in een sportmedische instelling.

Volledige vergoeding maximaal tweemaal per kalenderjaar.

Sportmedisch onderzoek
Sportmedisch onderzoek in een sportmedische instelling.

Eenmaal per 2 kalenderjaren:
Basis: maximaal e 85,-;
Basis Plus: maximaal e 100,-;
Groot: maximaal e 135,-.

Sterilisatie en/of abortus
Sterilisatie en/of abortus door een specialist in het ziekenhuis.

Volledige vergoeding.

Steunzolen
Kosten van orthopedische en/of podotherapeutische steunzolen op verwijzing.

Maximaal e 75,- per kalenderjaar.

Stottertherapie
Stottertherapie methode Del Ferro.

Volledige vergoeding.

Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar
Tandheelkundige zorg die niet in de Basisverzekering is opgenomen.

Maximaal e 341,- per kalenderjaar.

Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder
Tandheelkundige behandelingen in rekening gebracht door een tandarts conform de in de
Nederland geldende NZa-tarieven.

Maximaal e 2.269,- per kalenderjaar.

Vaccinaties en/of geneesmiddelen in verband met een reis naar het buitenland
Consulten, vaccinaties en/of geneesmiddelen wegens verblijf in het buitenland.

Maximaal e 150,- per kalenderjaar.

Ziekenvervoer voor verzekerden met een chronische indicatie
Vervoer met eigen auto als aanvulling op de aanspraak uit de Basisverzekering.

Na toestemming vooraf door Turien & Co. e 0,05 per kilometer.

Ziekenvervoer voor verzekerden zonder chronische indicatie per taxi of eigen vervoer
Vervoer verband houdend met een medisch onderzoek en/of behandeling van verzekerde.

Na toestemming vooraf door Turien & Co.
Taxi: volledige vergoeding.
Eigen auto: e 0,27 per kilometer.

Belangrijk! Aan het dekkingsoverzicht kunt u geen rechten ontlenen. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden met betrekking tot aanspraken, zoals machtigingsvereisten,
noodzakelijke verwijzingen en bevoegde en geregistreerde zorgaanbieders, vindt u in de polisvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt.
De polisvoorwaarden kunt u downloaden via onze website www.turien.nl of u kunt deze telefonisch bij ons opvragen via het telefoonnummer dat rechtsboven op uw polisblad vermeld staat.
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