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Nota's | Alle verzekeringen
Bij het insturen van uw zorgnota's moet vanaf 1 januari 2020 de volgende informatie 
op de nota staan:
• Uw naam, adres en geboortedatum
• Soort behandeling, het bedrag per behandeling en de datum van de behandeling
• Naam en adres van de zorgverlener

Lagere korting op collectieve verzekering | Basisverzekering
De korting op de collectieve basisverzekering wordt lager. Dit omdat de overheid dit 
heeft besloten. De maximale korting die wij mogen geven wordt 5% (was 10%). Dit 
geldt voor alle collectieve zorgverzekeringen. 

Naamswijziging | Basisverzekering
De term orthomanuele geneeskunde wijzigt in musculoskeletale geneeskunde.

Kosten voor post | Basisverzekering en aanvullende verzekering
In 2020 gaat u betalen voor uw (papieren) post. Uw post digitaal ontvangen is koste-
loos. Ook uw polis en Europese gezondheidskaart (EHIC) zijn kosteloos. 

Specialistische zorg | Basisverzekering
Zorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten, 
wordt vanaf 1 januari 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg is er voor 
specifieke patiëntengroepen met een complexe problemen, die thuis wonen. Voor 
deze zorg heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 

Medisch specialistische zorg | Basisverzekering
Vanaf 1 januari 2020 mogen de GGD-arts en klinisch fysicus audioloog u verwijzen 
naar medisch specialistische zorg. 

Stoppen-met-rokenprogramma | Basisverzekering 
Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico. 
Vanaf 1 januari 2020 betaalt u ook geen eigen risico voor de geneesmiddelen die u 
hierbij krijgt voorgeschreven. 
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Logeerkosten in plaats van vervoerskosten | Basisverzekering
Moet u voor bepaalde behandelingen vaak over een grote afstand heen en weer 
reizen? En komt u in aanmerking voor vergoeding van vervoerskosten (zittend zieken-
vervoer)? Dan kunt u vanaf 1 januari 2020 ook kiezen voor een vergoeding voor 
logeerkosten. Dit is mogelijk als u tenminste drie dagen achter elkaar behandeld 
wordt. De vergoeding is maximaal € 75 per nacht. U heeft hiervoor toestemming van 
ons nodig. Als u voor deze vergoeding kiest, vergoeden wij geen zittend ziekenvervoer 
meer.

Geneesmiddelen | Basisverzekering
Worden bepaalde geneesmiddelen niet vergoed uit de basisverzekering omdat ze te 
duur zijn?  Dan kan de minister van Medische Zorg vanaf 1 januari 2020 toestemming 
geven voor de vergoeding van een gelijkwaardig geneesmiddel, als apothekers dit zelf 
kunnen maken. Dit wordt apotheekbereiding genoemd. 

Informatie aflevertermijn geneesmiddelen | Basisverzekering
Uw apotheker mag geneesmiddelen voor een bepaalde periode aan u meegeven. De 
periode hangt af van het recept, het geneesmiddel en hoe lang u het geneesmiddel 
gebruikt. Voor geneesmiddelen vanwege een chronische aandoening kan uw arts 
u een recept voor bijvoorbeeld 6 maanden geven (maximaal 12 maanden). U kunt 
de geneesmiddelen dan in één keer voor 6 maanden ophalen bij uw apotheek. Dat 
scheelt mogelijk in de terhandstellingskosten.

Hulpmiddelen | Basisverzekering
Vanaf 1 januari 2020 gaan voor diverse hulpmiddelen de kwaliteitseisen omhoog. Het 
gaat om diverse verbandhulpmiddelen, aan-en uittrekhulpmiddelen, therapeutische 
elastische kousen, toebehoren bij zwachtelen en diabetesmateriaal. Wij vergoeden 
deze hulpmiddelen alleen als ze worden geleverd door leveranciers die aan de kwali-
teitseisen voldoen. 

Verwijzers hulpmiddelen | Basisverzekering
Heeft u hulpmiddelen nodig? Daarvoor heeft u vaak een verwijzing nodig. Vanaf 1 
januari 2020 kunnen meer zorgverleners een verwijzing geven. U hoeft hiervoor 
niet per se naar de medisch specialist. In het reglement hulpmiddelen vindt u bij 
welke zorgverleners u terecht kunt voor een verwijzing. Voor antidecubitusbedden, 
matrassen en overtrekken was eerder geen verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 
heeft u hier wel een verwijzing voor nodig.  

Hoorapparatuur | Basisverzekering
Heeft u solo-apparatuur of een BAHA (bone anchored hearing aid) om beter te horen? 
Als u vanaf 1 januari 2020 naar een zorgverlener zonder contract gaat, heeft u vooraf 
onze toestemming (een machtiging) nodig. 
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Sondevoeding | Basisverzekering
Gaat u voor sondevoeding naar een leverancier zonder contract, dan is daar vanaf 
1 januari 2020 een gedeeltelijke vergoeding voor. Deze vergoeding was er nog niet.  
Leveranciers van sondevoeding vindt u op www.unive.nl/zorgzoeker. Deze staan niet 
meer in de verzekeringsvoorwaarden.

Hulphonden | Basisverzekering
In de voorwaarden van 2020 is vastgelegd dat blindengeleidenhonden, hulphonden 
en signaalhonden alleen in bruikleen worden gegeven. De hond blijft eigendom van 
de hulphondenschool. 

Orthopedische schoenen | Basisverzekering
Zorgverlener met contract
Gaat u voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener die een contract met ons 
heeft? Dan heeft u vanaf 1 januari 2020 onze toestemming (een machtiging) nodig als 
u voor het eerst orthopedische schoenen krijgt of ze vervangt binnen 18 maanden. 
Voor kinderen tot 16 jaar gaat het om de eerste aanschaf van orthopedische 
schoenen of vervanging binnen 6 maanden. Daarnaast heeft u toestemming (een 
machtiging) nodig als u een zwaardere of duurdere voorziening nodig heeft, bijvoor-
beeld als u overgaat van:
• Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen op (semi-)orthopedische 

schoenen
• Semi-orthopedische schoenen op orthopedische schoenen
• Lage orthopedische schoenen op (extra) hoge orthopedische schoenen
• Hoge orthopedische schoenen op extra hoge orthopedische schoenen
Zorgverleners waarmee wij contracten hebben vindt u via unive.nl/zorgzoeker.
Zorgverlener zonder contract 
Vanaf 1 januari 2020 heeft u vooraf van ons toestemming (een machtiging) nodig als u 
voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons 
heeft. Heeft u de basisverzekering Ruime Keuze houd er rekening mee dat u mogelijk 
een lagere vergoeding krijgt bij een zorgverlener zonder contract.  

Gebitsprothese | Basisverzekering
Voor een gebitsprothese heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig vanaf een 
bepaald bedrag. Deze bedragen zijn vanaf 1 januari 2020 lager namelijk € 600 voor de 
boven- of onderkaak (was € 675) of € 1.200 voor beide kaken (was € 1.350).
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Kaakchirurgie | Basisverzekering
Vanaf 1 januari 2020 heeft u voor een aantal behandelingen bij de kaakchirurg vooraf 
onze toestemming (een machtiging) nodig. Het gaat om behandelingen die staan op 
de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie.

Wijkverpleging | Basisverzekering
Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij alleen verpleging en verzorging als de zorgver-
lener een hbo-verpleegkundige in dienst heeft. Deze hbo-verpleegkundige moet de 
indicaties stellen. Zelfstandig werkende mbo-verpleegkundigen, verzorgenden niveau 
3 of verzorgenden in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) kunnen nog steeds zorg 
verlenen. Ze moeten dan wel samenwerken met een hbo-verpleegkundige die de indi-
catie stelt. De hbo-verpleegkundige moet ook bij de zorg betrokken blijven.

Verpleging, verzorging en GGZ door zorgverleners zonder contract | 
Basisverzekering en aanvullende verzekering
Maakt u voor verpleging en verzorging of Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gebruik 
van een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan kunt u vanaf 
1 januari alleen zelf de rekening voor de kosten van zorg  bij ons indienen. De zorgver-
lener kan deze niet meer rechtstreeks naar ons sturen, maar stuurt de nota naar u. U 
dient de declaratie bij ons in en wij maken de vergoeding aan u over. U moet dan zelf 
de zorgverlener betalen. Op unive.nl/zorgzoeker kunt u controleren of uw zorgver-
lener een contract heeft. 
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Aanvullende verzekeringen
Alternatieve zorg | Aanvullende verzekering
Vanaf 1 januari 2020 wordt alternatieve beweegzorg (zoals een chiropractor of een 
osteopaat) uit het budget alternatieve zorg vergoed. Wij vergoeden voor alternatieve 
zorg per dag maximaal € 40 (was € 45). Het budget voor alternatieve zorg wordt:
• Aanvullend Goed € 200 (was € 300)
• Aanvullend Beter € 300 (was € 500)
• Aanvullend Best € 500 (was € 800)
• Wij vergoeden counseling, oudergesprekken en ouderbegeleiding niet meer.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Fysio- en oefentherapie | Aanvullende verzekering 
De vergoeding voor fysio- en oefentherapeuten zonder contract wordt lager. U vindt 
de vergoedingen in de lijst "Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgver-
leners 2020" op unive.nl/zorgverzekering/documenten. Gaat u naar een fysio- of 
oefentherapeut zonder contract, dan betaalt u mogelijk een deel zelf. Voorbeeld: Een 
gemiddelde reguliere fysiotherapie behandeling kost circa € 30. De maximale vergoe-
ding bedraagt € 17,50. Fysio- en oefentherapeuten met een contract vergoeden wij 
helemaal. Deze vindt u op unive.nl/zorgzoeker. In 2020 wordt het aantal behande-
lingen fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie dat wij vergoeden:
Aanvullend Goed, Beter en Best:
• Aanvullend Goed: 9 (verandert niet)
• Aanvullend Beter: 16 (verandert niet)
• Aanvullend Best: 20 (was 22)
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Ergotherapie | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor ergotherapie verandert voor enkele verzekeringen. De vergoeding 
wordt:
• Aanvullend Goed 5 behandeluren (was 3) 
• Aanvullend Beter 5 behandeluren (was 5)
• Aanvullend Best 5 behandeluren (was 7) 

Voor de vergoeding maakt het niet uit of u naar een ergotherapeut met of zonder 
contract gaat. 

Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Anticonceptie vanaf 21 jaar | Aanvullende verzekering 
Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij anticonceptiemiddelen (vanaf 21 jaar) alleen als u 
ze afneemt van een apotheek waarmee wij een contract hebben.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best
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Valpreventie | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden vanaf 1 januari 2020 Valpreventie vanuit het Preventiebudget. Hier 
geldt niet het maximum van € 50 meer, maar het maximale budget voor preventie.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Brillen en contactlenzen | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden vanaf 1 januari 2020 één budget voor bril of lenzen als u naar een leve-
rancier zonder contract gaat. De vergoeding wordt:
• Aanvullend Beter € 50 per 3 kalenderjaren (was € 50 voor bril of € 80 voor lenzen) 
• Aanvullend Best € 100 per 3 kalenderjaren  (was € 75 voor bril of € 125 voor lenzen)
De vergoedingen voor een complete bril bij een gecontracteerde leverancier wijzigen 
niet. De vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen of filterglazen 
voor kinderen tot 18 jaar vergoeden wij vanuit het budget Hulpmiddelen.
Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Budget Preventie | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor de overgangsconsulent wordt een vergoeding voor Consult en 
Advies voor vrouwen. We breiden de vergoeding uit met voorlichting, advisering en 
begeleiding voor vrouwen met problemen veroorzaakt door hormonen. Bijvoorbeeld 
bij de overgang of menstruatie. 
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Reisvaccinaties | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden preventieve vaccinaties en geneesmiddelen helemaal. U heeft deze 
nodig als u naar sommige landen reist. Wij vergoeden alleen als u naar een zorgver-
lener met een contract gaat. De vergoeding komt niet meer uit het budget Preventie.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Gewichtsconsulent | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden voor een gewichtsconsulent maximaal:
• Aanvullend Goed € 50
• Aanvullend Beter € 100
• Aanvullend Best € 150  
De vergoeding komt niet meer uit het budget Preventie. 
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Zwangerschapscursussen | Aanvullende verzekering
Het budget voor zwangerschapscursussen verandert. Dit wordt:
• Aanvullend Beter € 100 (was € 75)
• Aanvullend Best € 100 (was € 100)
Aanvullend Beter, Aanvullend Best
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Nazorg moeder en baby | Aanvullende verzekering
• Heeft u een geadopteerde baby jonger dan 3 maanden? Dan vergoeden wij 

ondersteuning bij en advisering over de verzorging van uw baby. 
• Het aantal uren voor nazorg van moeder en kind na de bevalling of een adoptie 

blijft gelijk.  
• De voorwaarde dat de zorg verspreid was over een maximaal aantal dagen, vervalt.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Borstkolf | Aanvullende verzekering
Er was al een vergoeding voor een elektrische borstkolf. Er is er nu ook een voor een 
handborstkolf. 
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Lactatiekundig consult | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor het lactatiekundig consult (hulp bij borstvoeding) wordt: 
• Aanvullend Goed geen vergoeding
• Aanvullend Beter € 200 per bevalling (was € 50)
• Aanvullend Best € 200 per bevalling (was € 75)
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Hulpmiddelen | Aanvullende verzekering
ADL-hulpmiddelen (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en de plaswekker zitten 
nu ook in het budget hulpmiddelen. ADL-hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die dage-
lijkse activiteiten zoals wassen, aankleden en eten, makkelijker maken. 
Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Buikwandcorrectie |  Aanvullende verzekering
In (Collectief) Aanvullend Best verandert de vergoeding voor een buikwandcorrectie. 
Dit wordt een volledige vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract 
gaat. Het was een bedrag van € 2.500. Wij vergoeden niet als u naar een zorgverlener 
zonder contract gaat.
Aanvullend Best

Ooglidcorrectie |  Aanvullende verzekering
In (Collectief) Aanvullend Best verandert de vergoeding voor een ooglidcorrectie. Dit 
wordt een volledige vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract gaat. Dit 
was € 950. Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener zonder contract gaat.
Aanvullend Best
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Sterilisatie |  Aanvullende verzekering
De vergoeding voor een sterilisatie verandert. De vergoeding wordt:
• Aanvullend Beter volledig (was € 800 voor de man en € 1.250 voor de vrouw
• Aanvullend Best volledig (was € 800 voor de man en € 1.250 voor de vrouw)
Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener zonder contract gaat. 
Voor een sterilisatie van de man kunt u ook naar een huisarts.
Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Flapoorcorrectie | Aanvullende verzekering 
Wij vergoeden een flapoorcorrectie voor kinderen tot 18 jaar helemaal als u naar een 
zorgverlener met een contract gaat. Wij vergoeden niets als u naar een zorgverlener 
zonder contract gaat.
Aanvullend Best

Cogmed tot 18 jaar | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden Cogmed niet meer.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Neurofeedback tot 18 jaar | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden Neurofeedback niet meer.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best, 

Steunzolen | Aanvullende verzekering
Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij alleen steunzolen geleverd door podotherapeuten 
of orthopedische schoenmakerijen of werkplaatsen. De schoenmakerij of werkplaats 
moet vallen onder de erkeningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH-OSB of 
SEMH-OIM). Controleer voordat u steunzolen aanschaft of uw leverancier deze kwali-
ficaties heeft. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij geen steunzolen meer die geleverd 
zijn door een podopostoraaltherapeut. Meer informatie vindt u op www.semh.info/
home/erkende-leveranciers.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Diëtetiek | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor diëtetiek (hulp bij uw dieet) verandert voor Aanvullend Best. De 
vergoeding wordt 4 behandeluren (was een budget van € 250). Voor de vergoeding 
maakt het niet meer uit of u naar een diëtist met of zonder contract gaat.
Aanvullend Best

http://www.semh.info/home/erkende-leveranciers
http://www.semh.info/home/erkende-leveranciers
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Huishoudelijke hulp vanaf 18 jaar | Aanvullende verzekering
• U kunt huishoudelijke hulp krijgen als u  24 uur of meer in het ziekenhuis heeft 

gelegen. 
• Wij hebben geen afspraken meer met organisaties voor huishoudelijke hulp. U 

kunt zelf huishoudelijke hulp regelen via een thuiszorgorganisatie of een door ons 
aangewezen organisatie.

• De vergoeding van het aantal uren blijft gelijk, de maximale vergoeding per uur 
wordt € 16.  
Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Hospice | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor de eigen bijdrage voor een hospice wordt € 40 (was € 30). 
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Logeer- of familiehuis | Aanvullende verzekering
De vergoeding voor het verblijf in een logeer- of familiehuis verandert. De vergoeding 
wordt: 
• Aanvullend Goed € 45 per nacht (was een budget van € 300 per kalenderjaar)
• Aanvullend Beter € 45 per nacht (was een budget van € 400 per kalenderjaar) 
• Aanvullend Best € 45 per nacht (was een budget van € 600 per kalenderjaar)
Er was een voorwaarde  dat uw woonadres minimaal 40 kilometer van het ziekenhuis 
moet liggen, als uw kind of partner in het ziekenhuis ligt. Deze is vervallen.
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Verblijf in gast- of familiehuis | Aanvullende verzekering
Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij overnachtingen in het gast- of familiehuis van het 
Antoni van Leeuwenhoek of Daniël den Hoed ziekenhuis. U kunt hier overnachten als 
u poliklinisch behandeld wordt ben in  één van deze ziekenhuizen. 
Aanvullend Goed, Aanvullend Beter, Aanvullend Best

Gebitsreiniging | Aanvullende verzekering 
De tijdsbeperking op de vergoeding voor gebitsreiniging vervalt.  
Tand Goed, Tand Beter, Tand Best

Eigen bijdrage gebitsprothese | Aanvullende verzekering
Wij vergoeden de eigen bijdrage voor een volledige gebitsprothese helemaal.  Dit 
geldt voor Tand Goed, Tand Beter en Tand Best. De vergoeding valt niet onder het 
budget tandheelkundige zorg. 
Tand Goed, Tand Beter, Tand Best
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Wachttijd tandheelkundige zorg | Aanvullende verzekering
Vanaf 1 januari 2020 geldt bij de aanvullende tandartsverzekeringen Tand Best een 
wachttijd van 1 jaar voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten 
en orthodontie. Dit betekent dat wij in het eerste jaar dat u de verzekering heeft afge-
sloten de kosten van deze behandelingen niet vergoeden. Wij vergoeden de reguliere 
tandheelkundige zorg wel direct. 
Tand Best 


