Wijzigingen 2017
Wijzigingen per 1 januari 2017 in de polisvoorwaarden 2017
en in het Reglement Hulpmiddelen 2017
Door middel van dit document brengen wij wijzigingen aan in de
volgende artikelen:
•	Artikel 9.6 van de Algemene voorwaarden OZF Zorgpolis:
E-Court.
•	Artikel 8 van de Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis:
Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.
•	Artikel 10 van de Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis:
Tandheelkundige zorg voor verzekerden van 18 jaar of ouder uitneembare volledige prothesen (kunstgebitten) al dan niet
op implantaten.
•	Artikel 11.1 van de Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis:
Implantaten.
•	Artikel 42.2 van de Vergoedingen aanvullende verzekeringen:
Eigen bijdrage partusassistentie.
•	Artikel 4.4.3. van het Reglement Hulpmiddelen:
Geluidsoverdrachtsystemen.

Algemene voorwaarden OZF Zorgpolis:
Artikel 9 Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd
betaalt?
9.6 e-Court
Aan dit artikel is toegevoegd dat u ook een procedure kunt starten
via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
De gecorrigeerde tekst is:
Staat er een bedrag open aan premie of andere kosten? Dan kan er
een procedure gestart worden bij de geschillencommissie Stichting
e-Court. Wanneer wij deze procedure starten, dan heeft u vanaf het
moment dat u opgeroepen bent een maand de tijd om bezwaar te
maken tegen de procedure bij e-Court. Dan zal de procedure door
de kantonrechter worden afgehandeld, tenzij u het geschil voorlegt
aan de SKGZ. De wettelijke regels en het toepasselijke procesreglement zijn op de procedure bij e-Court van toepassing. U vindt deze
op de website e-Court.nl.

Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis:
Artikel 8 Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot
18 jaar
In de tekst die staat onder ‘Wat wij niet vergoeden’, is onder de 1e
bullet toegevoegd dat dit om de code M05 gaat.
De gecorrigeerde tekst is:
Wat wij niet vergoeden
•	Het beslijpen en/of fluorideren van een melkelement (code M05).
•	Orthodontie. Orthodontie kan onder voorwaarden vanuit artikel 7
van de Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis vergoed worden.
Of tot 22 jaar vanuit Tand Royaal: zie artikel 55 van de Vergoedingen
tandheelkundige verzekeringen.
•	Implantaten. Deze kunnen onder voorwaarden vanuit artikel 11.1
of artikel 13 van de Aanspraken en vergoedingen OZF Zorgpolis
vergoed worden. Of vanuit Tand Royaal: zie artikel 54 van de
Vergoedingen tandheelkundige verzekeringen.

Artikel 10 Tandheelkundige zorg voor verzekerden
van 18 jaar of ouder - uitneembare volledige prothesen
(kunstgebitten) al dan niet op implantaten
In dit artikel ontbreekt de eigen bijdrage voor een combinatie van een
prothese op implantaten op de ene kaak en een niet implantaat
gedragen prothese op de andere kaak (code J50). Deze wettelijke
eigen bijdrage is 17%.
De gecorrigeerde tekst is:
Bent u 18 jaar of ouder? Dan vergoeden wij het laten maken, plaatsen,
repareren en rebasen van de volgende prothesen:
• Een uitneembare volledige prothese voor boven- en/of onderkaak.
• Een uitneembare volledige immediaatprothese.
• Een uitneembare volledige vervangingsprothese.
•	Een uitneembare volledige overkappingsprothese op natuurlijke
elementen.
•	Een volledige prothese (klikgebit) op implantaten voor boven- en/of
onderkaak en bevestigingsmaterialen (zoals drukknoppen en staaf).
Voor de prothesen zoals beschreven bij de eerste 4 bullets geldt een
wettelijke eigen bijdrage van 25%. Voor de prothese en bevestigings
materialen (drukknoppen of staaf) op implantaten (5e bullet) geldt
een wettelijke eigen bijdrage van 8% voor de bovenkaak en van 10%
voor de onderkaak. De wettelijke eigen bijdrage voor een combinatie van een prothese op implantaten op de ene kaak en een niet
implantaatgedragen prothese op de andere kaak (code J50) is 17%.
Deze wettelijke eigen bijdragen (25%, 8%, 10% of 17%) kunnen onder
voorwaarden vergoed worden vanuit Tand Royaal: zie artikel 56 van
de Vergoedingen tandheelkundige verzekeringen.

Artikel 11 Implantaten
11.1 Implantaten
Dit artikel hebben wij aangepast zodat het duidelijk is dat er voor
vergoeding van implantaten ook sprake moet zijn van een ernstig
geslonken tandeloze kaak.
De gecorrigeerde tekst is:
Is er bij u sprake van een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis,
groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel
dat u zonder het plaatsen van implantaten geen tandheelkundige
functie kunt houden of krijgen, gelijkwaardig aan die u gehad zou
hebben zonder deze aandoening? En is er sprake van een ernstig
geslonken tandeloze kaak? Dan heeft u recht op de tandheelkundige
implantaten die nodig zijn ter bevestiging van een uitneembare
volledige prothese (klikgebit).

Vergoedingen aanvullende verzekeringen:
Artikel 42 Kraamzorg
42.2 Eigen bijdrage partusassistentie
Deze vergoeding vervalt, omdat u vanuit de basisverzekering geen
wettelijke eigen bijdrage meer hoeft te betalen voor deze zorg.

Reglement Hulpmiddelen:
Artikel 4.4.3 geluidsoverdrachtsystemen
Als voorschrijver is ten onrechte de triage audicien opgenomen.
Geluidsoverdrachtsystemen kunnen alleen voorgeschreven worden
door een KNO-arts of een audiologisch centrum.
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