Wijzigingen 2018
Wijzigingen per 1 januari 2018 in de polisvoorwaarden 2018
en in het Reglement Farmacie 2018
Door middel van dit document brengen we wijzigingen aan in de
volgende artikelen:
•	Artikel 9.2 van de ‘Algemene voorwaarden OZF Zorgpolis’:
Wij verrekenen achterstallige premie met schadekosten en pgb.
•	Begripsomschrijvingen: Wij/ons en Zorgverzekeraar.
•	Artikel 1 van de ‘Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis’:
Ergotherapie.
•	Artikel 4 van de ‘Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis’:
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.
•	Artikel 4.5 van de ‘Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis’:
Fysiotherapie in verband met artrose van het heup- of
kniegewricht voor verzekerden van 18 jaar of ouder.
•	Artikel 6 van de ‘Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis’:
Farmaceutische zorg: geneesmiddelen en dieetpreparaten.
•	Artikel 37 van de ‘Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis’;
Diëtetiek.
•	Begripsomschrijvingen: Wij/ons en Zorgverzekeraar.
•	Artikel 7 van de ‘Vergoedingen aanvullende verzekeringen’:
Podotherapie/podologie/podoposturale therapie.
•	Artikel 14 van de ‘Vergoedingen aanvullende verzekeringen’:
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.
•	Artikel 9.1 van het ‘Reglement Farmacie’:
Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden.

Algemene voorwaarden OZF Zorgpolis:
Artikel 9 Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?
9.2 Wij verrekenen achterstallige premie met vergoeding van
kosten van zorg
Aan dit artikel is toegevoegd dat wij ook door u aan ons te betalen
eigen risico kunnen verrekenen met de vergoeding van kosten van zorg.
De gecorrigeerde tekst is:
Moet u (verzekeringnemer) nog achterstallige premie of eigen risico
aan ons betalen? En declareert u zorgkosten bij ons die wij aan u
(verzekeringnemer) moeten betalen? Dan verrekenen wij de vergoeding
met de achterstallige premie of het eigen risico dat u nog aan ons
moet betalen. Dat geldt ook voor de vergoeding van uw declaraties
persoonsgebonden budget verpleging en verzorging.
Betaalt u (verzekeringnemer) niet op tijd? Dan kunnen wij extra
kosten als administratiekosten, invorderingskosten en de wettelijke
rente aan u (verzekeringnemer) in rekening brengen.

Begripsomschrijvingen
Wij/ons
In de begripsomschrijving ‘Wij/ons’ is OZF Zorgverzekeringen N.V.
vervangen door Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
De gecorrigeerde tekst van deze begripsomschrijving is:
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., de verzekeraar van OZF.
Zorgverzekeraar
In de begripsomschrijving ‘Zorgverzekeraar’ is OZF Zorgverzekeringen
N.V. vervangen door Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
De gecorrigeerde tekst van deze begripsomschrijving is:
De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en
verzekeringen in de zin van de Zorgverzekeringswet aanbiedt.
Voor de uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst is dat
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Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht
met KvK-nummer 06088185 en geregistreerd bij de AFM onder
nummer 12000646.

Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis:
Artikel 1 Ergotherapie
Voorwaarden voor vergoeding
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij behandeling op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.
Artikel 4 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
4.1 Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck voor
verzekerden van 18 jaar of ouder
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij behandeling op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.
4.2 Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck voor
verzekerden tot 18 jaar
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij behandeling op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.
4.5 Fysiotherapie in verband met artrose van het heup- of
kniegewricht voor verzekerden van 18 jaar of ouder
Aan dit artikel is een alinea toegevoegd dat er bij een door ons
gecontracteerde fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck geen
verklaring van een verwijzer nodig is.
De alinea met de toegevoegde tekst is:
Bij gecontracteerde fysio- en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck
geen verklaring nodig.
Met gecontracteerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/
Mensendieck hebben wij namelijk afspraken gemaakt over directe
toegankelijkheid. Deze fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/
Mensendieck kunnen u behandelen zonder verwijzing. Dit noemen
wij DTF of DTO (Directe Toegang Fysiotherapie/Oefentherapie).
Via de Zorgzoeker op ozf.nl/zorgzoeker vindt u de gecontracteerde
zorgverleners die DTF of DTO aanbieden. U kunt deze ook bij ons
opvragen.
Artikel 6 Farmaceutische zorg: geneesmiddelen en dieetpreparaten
In het tekstblok ‘Let op! Eigen risico bij plaatsing spiraaltje voor
verzekerden van 18 tot 21 jaar’, is toegevoegd dat een verloskundige
ook een spiraal mag plaatsen.
De gecorrigeerde tekst van dit tekstblok is:
Let op! Eigen risico bij plaatsing spiraaltje voor verzekerden van
18 tot 21 jaar: bij plaatsing door een gynaecoloog vergoeden wij
zowel de plaatsing als de spiraal zelf vanuit de basisverzekering.
Er kan dan dus sprake zijn van inhouding van eigen risico. Bij plaatsing
door een huisarts of verloskundige vergoeden wij zowel de plaatsing
als de spiraal zelf vanuit de basisverzekering. Het eigen risico geldt
dan alleen voor de spiraal. Voor het plaatsen van de spiraal door de
huisarts of verloskundige betaalt u geen eigen risico.
Artikel 37 Diëtetiek
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij advisering op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.

Algemene voorwaarden Aanvullende
(tandheelkundige) verzekeringen
Begripsomschrijvingen
Wij/ons
In de begripsomschrijving ‘Wij/ons’ is Zorgverzekeraar OZF vervangen
door Achmea Zorgverzekeringen N.V.
De gecorrigeerde tekst van deze begripsomschrijving is:
Achmea Zorgverzekeringen N.V., de verzekeraar van OZF.
Zorgverzekeraar
In de begripsomschrijving ‘Zorgverzekeraar’ is OZF Zorgverzekeringen
N.V. vervangen door Achmea Zorgverzekeringen N.V. als verzekeraar
voor uw aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen.
De gecorrigeerde tekst van deze begripsomschrijving is:
Achmea Zorgverzekeringen N.V. is de zorgverzekeraar voor uw aan
vullende (tandheelkundige) verzekeringen. Die voert de aanvullende
verzekeringen dus voor u uit. Achmea Zorgverzekeringen N.V. is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer
28080300 en bij de AFM onder nummer 12000647.

Vergoedingen aanvullende verzekeringen
Artikel 7 Podotherapie/podologie/podoposturale therapie
Voorwaarden voor vergoeding
Aan dit artikel hebben wij bij ‘Voorwaarden voor vergoeding’ toegevoegd dat een registerpodoloog en een podoposturaal therapeut
geregistreerd moet staan in het Kwaliteitsregister KABIZ.
De gecorrigeerde tekst onder ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is:
•	De podotherapeut moet geregistreerd staan in het Kwaliteits
register Paramedici.
•	De behandelend sportpodotherapeut moet zijn gecertificeerd door
de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).
U vindt een door de SCAS gecertificeerde sportpodotherapeut via:
sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional.
•	De behandelend podoloog moet als Register-Podoloog geregistreerd
staan in het Kwaliteitsregister KABIZ en zijn aangesloten bij de
Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP)
of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de Stichting LOOP.
•	De behandelend podoposturaal therapeut moet geregistreerd staan
in het Kwaliteitsregister KABIZ en zijn aangesloten bij de Stichting
Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de Stichting LOOP.
•	Uit de nota blijkt dat het gaat om een onderzoek, een behandeling,
of een speciale techniek.
14 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
14.1 Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck voor
verzekerden van 18 jaar of ouder
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij behandeling op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.
14.2 Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck voor
verzekerden tot 18 jaar
In het tekstblok ‘Voorwaarden voor vergoeding’ is komen te vervallen
dat u zich bij behandeling op school alleen kunt laten behandelen door
een zorgverlener waarmee wij daarover afspraken hebben gemaakt.
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Reglement Farmacie
Artikel 9 Maximale vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden
9.1 Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden
In dit artikel hebben wij verduidelijkt dat door ons aangewezen
geneesmiddelen (zie bullet 2) tussen de 3 maanden en maximaal
1 jaar kunnen worden verstrekt.
De gecorrigeerde tekst is:
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de
geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
•	15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die
meer bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde
nieuwe medicatie betreft;
•	3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door
goed ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen
geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af
te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen kunnen in
voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
1 jaar worden verstrekt;
•	1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan
€ 1.000 bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden)
na de eerste uitgifte;
•	1 maand in overige gevallen;
•	15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij
er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en
apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn gemaakt.
Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is
alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch
specialist noodzakelijk.

