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Tandheelkundige selectie Vanaf 1 januari 2018 kunt u de aanvullende verzekering Tand Beter afsluiten zonder tandheelkundige selectie. Tand Beter

Generalistische basis GGZ Voor de generalistische basis GGZ kunt u in 2018 bij meer gecontracteerde zorgaanbieders terecht dan in 2017. U vindt ze op 
www.unive.nl/vergelijkenkies.

Univé Zorg Select  

Wijziging doorgeven Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Of wilt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen? Dit kunt u tot en met 
uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). 
Wilt u een aanvullende verzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering 
loopt dan af op 31 december.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Geneesmiddelen Heeft u een niet-geregistreerd geneesmiddel nodig waarvoor standaard geen vergoeding geldt? In uitzonderlijke gevallen 
heeft u toch recht op een vergoeding. Uw arts of apotheker kan vooraf toestemming vragen aan ons. Zo wordt duidelijk of u 
wel recht heeft op een vergoeding.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Leefstijl Check De Leefstijl Check heet voortaan gezondheidstest. U kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist 
die een gezondheidstest aanbiedt. U hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook de inhoud van de test is 
gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

(Collectief) Aanvullend 
Goed, Beter en Best, Jong, 
Gezin, Vitaal

Ergotherapie In 2018 krijgt u voor ergotherapie een aparte vergoeding. Deze komt niet meer uit het budget voor Beweegzorg. Aanvullend 
Goed en Jong Pakket: maximaal 3 uur per jaar. Aanvullend Beter en Gezin Pakket: maximaal 5 uur per jaar. Aanvullend Best 
en Vitaal Pakket: maximaal 7 uur per jaar. Deze vergoeding komt bovenop die uit de basisverzekering van 10 uur. 

(Collectief) Aanvullend 
Goed, Beter en Best, Jong, 
Gezin, Vitaal

Hoorhulpmiddelen Hebt u een hoortoestel categorie 4 en 5 nodig? Dan hebt u geen verwijzing meer nodig van het audiologisch centrum als u 
naar een gecontracteerde audicien gaat. De audicien bepaalt welke categorie hoortoestel het beste bij u past. Gaat u naar 
een niet-gecontracteerde audicien, dan hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Wek- en waarschuwings-
apparatuur 

Een gecontracteerde audiciën kan in 2018 ook een verwijzing afgeven voor wek- en waarschuwingsapparatuur. In 2017 kon u 
hiervoor alleen terecht bij de KNO-arts of het audiologische centrum.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Lenzen Hebt u lenzen op medische indicatie nodig? Als u hiervoor naar een gecontracteerde opticien of optometrist gaat, hebt u 
geen toestemming van Univé meer nodig.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Hulpmiddelen Hebt u een plaswekker nodig? Vanaf 2018 kunt u daarvoor bij elke leverancier terecht. U hebt geen verwijzing van de huisarts 
meer nodig. U krijgt eenmalig maximaal € 175 vergoed. 

Univé Gemeentepakket 

Hulpmiddelen Hebt u een plaswekker nodig? Vanaf 2018 kunt u daarvoor bij elke leverancier terecht. U hebt geen verwijzing van de huisarts 
meer nodig. U krijgt hiervoor eenmalig een vergoeding uit uw budget voor hulpmiddelen. 

Gezin

Hoortoestellen Hebt u een hoortoestel nodig? In 2018 kunt u daarvoor bij meer gecontracteerde aanbieders terecht. Univé Zorg Select
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Medisch specialistische zorg Voor bepaalde medische specialistische zorg kunt u in 2018 kiezen uit meer gecontracteerde aanbieders. Dit geldt voor 
trombosediensten en ziekenhuizen met een het seniorvriendelijk keurmerk en voor medische specialistische zorg voor 
Reumatoïde Artritis (RA).

Univé Zorg Select

Verbandmiddelen Voor verbandmiddelen kunt u in 2018 kiezen uit meer gecontracteerde aanbieders. Univé Zorg Select

Apotheken U kunt bij meer apotheken terecht dan in 2017. De gecontracteerde apotheken vindt u op www.unive.nl/vergelijkenkies. Univé Zorg Select

Geschillen Vanaf 1 januari 2018 kunnen wij voor incassogeschillen gebruikmaken van e-Court (online geschillenbeslechting). De 
kosten hiervan zijn lager zijn dan wanneer wij een burgerlijke rechter inschakelen. Dit is voordelig voor degene die de 
proceskosten moet betalen. Voor de procedure van e-Court gelden de wettelijke regels en het procesreglement. U vindt deze 
op www.e-court.nl.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Sportmedisch advies De omschrijving van sportmedisch advies is verduidelijkt in de voorwaarden van 2018. U hebt recht op een vergoeding voor 
sportmedisch onderzoek, sportmedische begeleiding en sportkeuringen. Hiervoor kunt u bij elke sportarts terecht. 

(Collectief) Aanvullend 
Goed, Beter en Best, Jong, 
Gezin, Vitaal

Buikwandcorrectie In de voorwaarden van 2018 hebben we een fout hersteld. In 2017 zijn de voorwaarden voor een buikwandcorrectie na 
bariatrische chirurgie verruimd. De toevoeging dat dit alleen geldt na bariatische chirurgie is weggevallen in de verzeke-
ringsvoorwaarden van 2017. Dit hebben we aangepast in de voorwaarden van 2018. 

(Collectief) Aanvullend 
Goed, Beter en Best  

Stoppen met roken Wilt u stoppen met roken? Voor het Stoppen met Roken-programma uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico meer. 
U betaalt nog wel eigen risico voor de bijbehorende medicijnen.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Stoppen met roken Wilt u stoppen met roken? Voor het Stoppen met Roken-programma uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico meer. 
Mogelijk betaalt u nog wel eigen risico voor de bijbehorende medicijnen.

Uivé Gemeentepakket

Algemene voorwaarden U en uw eventuele partner op uw polis kiezen voortaan allebei het pakket dat het beste bij u past. Want uw partner krijgt 
niet meer verplicht hetzelfde pakket als u. Dit geldt alleen als uw gemeente u de keuze geeft uit meerdere aanvullende 
pakketten. De eventuele kinderen op uw polis krijgen automatisch het hoogst gekozen pakket van u of uw partner. 

Univé Gemeentepakket 

Oefentherapie Hebt u artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan hebt u vanaf de eerste behandeling recht op oefentherapie onder toezicht 
van een oefentherapeut of fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden. U betaalt hiervoor 
eigen risico.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Zittend ziekenvervoer Hebt u immuuntherapie ondergaan? Dan hebt u recht op een vergoeding voor vervoer van en naar een zorgaanbieder, 
instelling of woning. Hiervoor hebt u wel onze toestemming nodig, maar geen verklaring van uw arts. Toestemming vraagt u 
telefonisch aan bij de vervoersdesk, tel. 088 - 131 1600. 

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Zorg voor kinderen Per 1 januari 2018 hebben alle kinderen recht op verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar 
die Intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig 
kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. 
Deze wijziging gaat over een verandering in de financiering van deze zorg. Aan uw recht op vergoeding verandert niets. 

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij
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Kaakoperatie Voor een kaakosteotomie hebt u vanaf 2018 vooraf onze toestemming nodig. Een kaakosteotomie een operatie waarbij één of 
beide kaken worden gecorrigeerd. 

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Mondzorg Gaat u voor mondzorg naar een niet-gecontracteerde kaakchirurg in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)? Dan krijgt u 
maximaal 80% vergoed van de gemiddelde tarieven die wij voor 2018 met de ZBC’s hebben afgesproken. In 2017 gingen we 
voor de maximale vergoeding uit van de wettelijk tarieven. Dit betekent dat uw vergoeding in 2018 lager kan zijn. U vindt de 
maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

Univé Zorg Geregeld

Mondzorg Gaat u voor mondzorg naar een niet-gecontracteerde kaakchirurg in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)? Dan krijgt u 
maximaal 70% vergoed van de gemiddelde tarieven die wij voor 2018 met de ZBC’s hebben afgesproken. In 2017 gingen we 
voor de maximale vergoeding uit van de wettelijk tarieven. Dit betekent dat uw vergoeding in 2018 lager kan zijn. U vindt de 
maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

Univé Zorg Select

Revalidatiezorg Voor revalidatie hebt u in 2018 vooraf onze toestemming nodig. Zo weet u zeker dat uw revalidatiezorg wordt vergoed vanuit 
uw basisverzekering. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt die de toestemming voor u aan. Bij een 
niet-gecontracteerde aanbieder vraagt u zelf vooraf toestemming bij ons aan.

Univé Zorg Select, Univé 
Zorg Geregeld, Univé Zorg 
Vrij

Tandzorg De vergoeding voor tandheelkundige zorg gaat omlaag. In 2018 krijgt u € 500 per jaar vergoed. Dit was in 2017 € 800. Univé Gemeentepakket 

Losse Tand Ongevallen Heeft u een goed gebit en hoeft er behalve een jaarlijkse check eigenlijk nooit wat te gebeuren? Dan kunt u er voor kiezen 
om geen tandartsverzekering af te sluiten. Maar wilt u wel iets regelen voor als u tandheelkundige hulp na een ongeval nodig 
heeft? Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 in aanvulling op uw basisverzekering Univé Zorg Select, Univé Zorg Geregeld of Univé 
Zorg Vrij polis een losse Tand Ongevallen verzekering afsluiten. Hiermee bent u tot € 10.000 per ongeval verzekerd.

Tand Ongevallen

Mantelzorg De vergoeding voor vervangende mantelzorg wordt verhoogd. 
Collectief Aanvullend Goed: 15 dagen, Beter: 20 dagen en Best: 25 dagen. Ook de vergoeding voor een mantelzorgmakelaar 
wordt verhoogd. 
Collectief Aanvullend Goed: € 500, Beter: € 750 en Best: € 1.000. 
U regelt uw hulp eenvoudig via de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

Collectief Aanvullend 
Goed, Beter en Best via het 
Thuiszorgcollectief

Cursussen Het preventiebudget wordt verhoogd. Collectief Aanvullend Goed: € 350, Beter: € 550 en Best: € 650. Naast de cursussen die 
nu al in het preventiebudget zitten, kunt u kiezen voor cursussen die u helpen de regie over uw eigen gezondheid te krijgen. 
Welke cursussen dit zijn en wie ze mogen geven, vindt u op www.unive.nl/zorgverzekering/preventie.

Collectief Aanvullend 
Goed, Beter en Best via het 
Thuiszorgcollectief


