Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Salland

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering
VGZ

Start

Geen vergoeding.

Extra

Geen vergoeding.

Plus

Geen vergoeding.

Top

Maximaal € 250 vergoeding per kalenderjaar. Alleen recht
op vergoeding van vaccinaties en geneesmiddelen als deze
nodig zijn volgens het LCR.

Jong Basis

Jong Uitgebreid

Stad Holland
Jongeren

100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar.

Standaard

Geen vergoeding.

Uitgebreid

100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar.

Extra uitgebreid

100% vergoeding tot maximaal € 80 per kalenderjaar.

Zorg Riant

100% vergoeding tot maximaal € 250 per kalenderjaar.
Injecties tegen griep, hondsdolheid, rode hond, tetanus en
hepatitis B ook onder deze vergoeding.

Compact

Geen vergoeding.

Gezin Basis

Gezin Uitgebreid

Studenten Goed Verzekerd
Aanvullend 1*

Aanvullend 2*

Aanvullend 3*

Aanvullend 4*

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per
kalenderjaar.
• 100% vergoeding voor preventieve geneesmiddelen (zoals
malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.6
• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per
kalenderjaar.
• 100% vergoeding voor preventieve geneesmiddelen (zoals
malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.6
• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100 per
kalenderjaar.
• 100% vergoeding voor preventieve geneesmiddelen (zoals
malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.6
• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 125 per
kalenderjaar.
• 100% vergoeding voor preventieve geneesmiddelen (zoals
malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.6

6. Voorwaarden voor vergoeding
• Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden wij alleen,
als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bepaalde gebieden voortdurend als ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is.
• Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: u maakt een meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden; of u trekt langer dan 3 maanden
op met, of overnacht bij, de lokale bevolking; of u verblijft buiten een resort of beschermde
omgeving; u bent jonger dan 12 jaar.
• De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door een
arts van LCR.
• De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een gecontracteerde apotheek. Kiest u voor een niet-contracteerde apotheek dan ontvangt u geen vergoeding.”

Vitaal Basis

Vitaal Uitgebreid

UMC Extra zorg 2

80% vergoeding van de kosten tot maximaal € 125 per
kalenderjaar.

UMC Extra zorg 3

80% vergoeding van de kosten tot maximaal € 125 per
kalenderjaar.

UMC Extra zorg 4

100% vergoeding.

Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Univé Aanvullend Beter

Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Univé Aanvullend Best

Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Jong pakket

Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Gezin pakket

Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Vitaal pakket

Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie.

Maximaal € 400 vergoeding per jaar binnen budget preventie. Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.
Maximaal € 75 vergoeding per jaar binnen budget preventie.
Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.
Maximaal € 500 vergoeding per jaar binnen budget preventie. Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.

Aanvullend Best

Maximaal € 500 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis.

Universeel compleet

Universeel aanvullend

Univé
Univé Aanvullend Goed

Maximaal € 75 vergoeding per jaar binnen budget preventie.
Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.

Maximaal € 400 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis.

UMC Zorgverzekering
Geen vergoeding.

Maximaal € 200 vergoeding per jaar binnen budget preventie. Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.

Aanvullend Beter

MiX

UMC Extra zorg 1

Maximaal € 75 vergoeding per jaar binnen budget preventie.
Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.

Maximaal € 200 vergoeding per kalenderjaar binnen budget
preventie. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis.

Single/Duo Uitgebreid

Maximaal € 75 vergoeding per jaar binnen budget preventie.
Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.
Maximaal € 200 vergoeding per jaar binnen budget preventie. Deze vergoeding vervalt als u vanuit de MiX Aanvullende
Verzekering recht hebt op een vergoeding. Hepatitis A
en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)
meningitis, rabiës, malaria, tuberculose, Japanse encefalitis of
tekenencefalitis.
Maximaal € 750 vergoeding per jaar binnen budget
preventie. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis.
Maximaal € 100 per kalenderjaar voor noodzakelijke consulten en vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen bij
huisarts of Travel Health Clinic. Hepatitis A en B, DTP, gele
koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)meningitis, rabiës en
malaria.
Maximaal € 100 per kalenderjaar voor noodzakelijke consulten en vaccinaties en/of preventieve geneesmiddelen bij
huisarts of Travel Health Clinic. Hepatitis A en B, DTP, gele
koorts, tyfus, cholera, (meningococcen)meningitis, rabiës en
malaria.

Zuid-Limburgpakket

Volledige vergoeding tot maximaal € 75 per kalenderjaar.

Rotterdampakket

Volledige vergoeding via Meditel en Travel Clinics of
maximaal € 75 per kalenderjaar bij vergelijkbare door VGZ
gecontracteerde zorginstaties met een LCR-registratie en
gele-koortsregistratie. Hepatitis A en B, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, (meningococcen)meningitis, rabiës, malaria,
tuberculose, Japanse encefalitis of tekenencefalitis.

Den Haagpakket
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Verzekeraar +
Aanvullende verzekering
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ZorgDirect

VvAA

Aanvullend Goed

Single/Duo Basis

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Maximaal € 75 per kalenderjaar voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen
en rabiës en preventieve geneesmiddelen ter voorkoming
van malaria.

Start

Geen vergoeding.

Extra

Geen vergoeding.

Plus

Geen vergoeding.

Plus

Maximaal € 75 per kalenderjaar voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen
en rabiës en preventieve geneesmiddelen ter voorkoming
van malaria.

Top

maximaal € 250 per kalenderjaar.

Optimaal

Maximaal € 100 per kalenderjaar voor vaccinaties tegen
hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en preventieve geneesmiddelen ter
voorkoming van malaria.

AV-Basis

Geen vergoeding.

AV-Standaard

Geen vergoeding.

AV-GeZZin Compact

Geen vergoeding.

De zorgverzekeraar vergoedt bij een reis naar het buitenland
de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten
en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.

AV-Gemak

Geen vergoeding.

AV-Top

Maximaal € 80 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties.

AV-GeZZin

Maximaal € 80 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties.

De zorgverzekeraar vergoedt bij een reis naar het buitenland
de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten
en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.

AV-Plus

Maximaal € 80 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties.

AV-Totaal

• 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners.
• Maximaal €150 bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

AV-Sure

• 100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverleners.
• Maximaal € 80 bij niet-gecontracteerde zorgverleners.

Start

Top

Excellent

De zorgverzekeraar vergoedt bij een reis naar het buitenland
de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten
en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.

Student

REIZIGERSVACCINS, MALARIAPROFYLAXE & REISCONSULT
Het overzicht is gebaseerd op de informatie van de individuele polissen van de aanvullende verzekeringen, zoals deze op of voor 7
december 2016 bekend waren. Met afwijkende voorwaarden in collectieve contracten is geen rekening gehouden. Bij de opstelling ervan
is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van de polissen. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van de desbetreffende
verzekeraar. Daarnaast is het aan te bevelen aanvullend de polis te raadplegen voor meer informatie over eventuele gecontracteerde
zorgverleners en mogelijke extra kortingen.

Zorg en Zekerheid

Vermelde vergoedingen zijn in principe per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden. De vergoeding
geldt, tenzij anders vermeld in de polisvoorwaarden, voor reizigersvaccins die volgens het advies van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR) noodzakelijk zijn. Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Gezondopreis.nl kan echter
niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend.
Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

ZEKUR
Maximaal € 200 per kalenderjaar binnen budget preventie.
Dit is een maximum bedrag voor alle binnen dit budget
genoemde zorg tezamen.

Extra Zekur Zorg

Aanvullend 2

Aanvullend 3

Aanvullend 4

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Plus

Maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar.

Goed

Geen vergoeding.

Extra

Maximaal € 220 per persoon per kalenderjaar.

Beter

Geen vergoeding.

Top

Maximaal € 250 per persoon per kalenderjaar.

Vip

Volledig.

• 100% vergoeding consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.7

Budget

Geen vergoeding.

Jong

Maximaal € 100 voor geneesmiddelen en inentingen samen
per kalenderjaar. Bof, (buik)tyfus, difterie, früh sommer
meningo encephalitis, gele koorts, hepatitis A en B, Japanse
encefalitis, kinkhoest, malaria, mazelen, meningitis A en C,
polio, pneumococcen, rabiës, rode hond, tetanus, tuberculose.

• 100% vergoeding consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.7

Extra

Geen vergoeding.

C4ME
C4ME+

• 1 00% vergoeding consulten en vaccinaties bij een gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding voor geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.
•G
 eneesmiddelen ter voorkoming van malaria en/of consulten en vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar. Rabiës
onder bepaalde voorwaarden vergoed.2

C4ME++

• 1 00% vergoeding consulten en vaccinaties bij een gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding voor geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.
•G
 eneesmiddelen ter voorkoming van malaria en/of consulten en vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar. Rabiës
onder bepaalde voorwaarden vergoed.2

C4ME+++

• 1 00% vergoeding consulten en vaccinaties bij een gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding voor geneesmiddelen ter voorkoming van
malaria.
•G
 eneesmiddelen ter voorkoming van malaria en/of consulten en vaccinaties bij een niet-gecontracteerde zorgverlener: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar. Rabiës
onder bepaalde voorwaarden vergoed.2

Avéro Achmea
Intro

• 100% vergoeding consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.7

Start

• 100% vergoeding consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
• Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 125.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.7

ZieZo Aanvullend 1

Geen vergoeding.

ZieZo Aanvullend 2

Geen vergoeding.

7. Voorwaarden voor vergoeding:
• Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës wordt alleen vergoed, wanneer u voor langere tijd naar een land gaat waar rabiës voortdurend als ziekte
aanwezig is. En waar adequate medische hulp op uw bestemming slecht toegankelijk is.
• Daarnaast voldoet u aan minstens 1 van deze voorwaarden: u gaat een meerdaagse
wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden; u trekt langer dan 3 maanden
op met (of u slaapt bij) locale bevolking; u verblijft buiten een resort of beschermende
omgeving; u bent jonger dan 12 jaar.
• De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door
een arts van LCR.
• De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een gecontracteerde
apotheek. Kiest u voor een niet-contracteerde apotheek dan ontvangt u geen vergoeding.

• 1 00% bij een gecontracteerde zorgverlener.
•M
 aximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een nietgecontracteerde zorgverlener.
• 1 00% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariatabletten) bij aflevering door gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.1
• 1 00% bij een gecontracteerde zorgverlener.
•M
 aximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een nietgecontracteerde zorgverlener.
• 1 00% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariatabletten) bij aflevering door gecontracteerde apotheek.
Rabiës onder bepaalde voorwaarden vergoed.1

Royaal

• 1 00% bij een gecontracteerde zorgverlener.
•M
 aximaal € 100 per persoon per kalenderjaar bij een
niet-gecontracteerde zorgverlener.
• 1 00% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariatabletten) bij aflevering door gecontracteerde apotheek.
Rabiës onder bepaalde voorwaarden vergoed.1

Excellent

• 1 00% bij een gecontracteerde zorgverlener.
•M
 aximaal € 125 per persoon per kalenderjaar bij een
niet-gecontracteerde zorgverlener.
• 1 00% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariatabletten) bij aflevering door gecontracteerde apotheek.
Rabiës onder bepaalde voorwaarden vergoed.1

1. Voorwaarden voor vergoeding
• Consulten geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, worden alleen vergoed, als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bep. gebieden voortdurend als ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijke is.
• Daarnaast minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: meerdaagse wandel- of
fietstocht buiten toeristische oorden; langer dan 3 mnd op, met of overnacht bij de lokale
bevolking; u verblijft buiten een resort of beschermde omgeving, jonger dan 12 jaar.
• De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door
een arts van LCR.

2. Voorwaarden voor vergoeding van kosten ter voorkoming van rabiës:
• Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, worden alleen
vergoed als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bepaalde gebieden
voortdurend als ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is.
• Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: u maakt een
meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden; u trekt langer dan 3 maanden
op met, of overnacht bij, de lokale bevolking; u verblijft buiten een resort of beschermde
omgeving; of u bent jonger dan 12 jaar.

CZ
Start

Geen vergoeding.

Basis

Geen vergoeding.

Plus

•5
 0% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
•5
 0% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

Top

•7
 5% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
•7
 5% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

Jongeren

• 1 00% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 1 00% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

50+

• 1 00% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 1 00% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

Gezinnen

• 1 00% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 1 00% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

AZVZ De Maritieme Maatschappij
AV AZVZ Comfort

Geen vergoeding.

AV AZVZ Comfort Extra

100% tot maximaal € 105 per kalenderjaar.

Volledige vergoeding tot maximaal € 75 per kalenderjaar.

Disclaimer: Mogelijk verbindt de verzekeraar aanvullende voorwaarden aan vergoeding. Hiervoor verwijzen wij naar de website van uw zorgverzekeraar.
Gezondopreis.nl stelt zich ten doel om reizigers bewust te maken van mogelijke gezondheidsrisico’s op
reis en het belang van een goede voorbereiding hierop, bijvoorbeeld door het inwinnen van een gezond
op reisadvies op maat. Gezondopreis.nl is een initiatief van GlaxoSmithKline en wordt ondersteund door
experts op het gebied van infectieziekten op reis.

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Bewuzt

Anderzorg

Zilveren Kruis Achmea
Aanvullend 1

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Aevitae
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Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Besured
Ready-2-Go

Geen vergoeding.

Love-2-Move

Geen vergoeding.

All-in-1

100% vergoeding van consulten, geneesmiddelen en
vaccinaties ter voorkoming van de volgende ziekten bij een
vakantiereis naar het buitenland: malaria, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, hepatitis A en B.

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

CZ
• 100% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke)
tuberculose, meningitis, Japanse/tekenencefalitis, rabïës en
bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
• 100% vergoeding tabletten tegen malaria en tyfus.

Supertop

• 100% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke)
tuberculose, meningitis, Japanse/tekenencefalitis, rabïës en
bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B.
• 100% vergoeding tabletten tegen malaria en tyfus.
• 50% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 50% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

Top

Basis

Geen vergoeding.

Budget

Geen vergoeding.

Basic

• 100% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 100% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.
• 100% vergoeding bij inenting tegen DTP, BMR, hepatitis
A, -B, -A/B, gele koorts en tyfus en bloedonderzoek i.v.m.
hepatitis B.
• 100% vergoeding bij tabletten tegen malaria en tyfus.

Start

Extra

Comfort

• 100% vergoeding voor hepatitis B en meningokokken uitgevoerd door contractanten.

Aanvulling Budget

• 100% vergoeding voor hepatitis B en meningokokken uitgevoerd door contractanten.

Aanvulling Optimaal

Aanvulling Uitgebreid

Aanvulling Compact

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis.
Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis.

Zilver

100% vergoeding voor inenting tegen DTP, BMR, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts, tyfus en bloedonderzoek i.v.m. hepatitis
B en tabletten tegen malaria en tyfus.

Zorg1 alleen werkgevers

50% vergoeding voor inentingen tegen DTP, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke)
tuberculose, meningitis, Japanse/tekenencefalitis, rabiës,
bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B en tabletten tegen malaria
en tyfus.

Zorg2 alleen werkgever

75% vergoeding voor inentingen tegen DTP, hepatitis A,
-B, -A/B, gele koorts, tyfus, (Mantouxtest bij mogelijke)
tuberculose, meningitis, Japanse/tekenencefalitis, rabiës,
bloedonderzoek i.v.m. hepatitis B en tabletten tegen malaria
en tyfus.

Ditzo

Geen vergoeding.

ZorgGoed

Geen vergoeding.

ZorgBeter

Geen vergoeding.

ZorgBest

100% tot maximaal € 250 per jaar via huisarts, GGD en Meditel. Reizigersvaccinaties ook door PreMeo Thuisvaccinatie.

Geen vergoeding.

AV Standaard

100% vergoeding bij een instelling of (huis)arts die voldoet
aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Vergoeding van consulten,
preventieve vaccinaties en geneesmiddelen ter voorkoming van: cholera, difterie-tetanus-polio (DTP), gele koorts,
hepatitis A, combinatie hepatitis A en B, malaria, mazelen
(BMR), meningokokkenziekte (ACWY), rabiës, tekenencefalitis
en tyfus.

• Maximaal € 140 vergoeding per kalenderjaar bij Travel
(Health) Clinics verbonden aan een ziekenhuis.
• 75% vergoeding tot maximaal € 140 per kalenderjaar door
vaccinatiebureaus en huisartspraktijken met een huisarts of
arts die een LCR-registratie en gele koorts registratie heeft.

Zorg voor de zorg + Extra 2

• Maximaal € 140 vergoeding per kalenderjaar bij Travel
(Health) Clinics verbonden aan een ziekenhuis.
• 75% vergoeding tot maximaal € 140 per kalenderjaar door
vaccinatiebureaus en huisartspraktijken met een huisarts of
arts die een LCR-registratie en gele koorts registratie heeft.

Zorg voor de zorg + Extra 3

• Maximaal € 140 vergoeding per kalenderjaar bij Travel
(Health) Clinics verbonden aan een ziekenhuis.
• 75% vergoeding tot maximaal € 140 per kalenderjaar door
vaccinatiebureaus en huisartspraktijken met een huisarts of
arts die een LCR-registratie en gele koorts registratie heeft.

Aanvullend 1

Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar.

Aanvullend 2

Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar.

Aanvullend 3

Maximaal € 150 vergoeding per kalenderjaar.

Ik!
Ik! Zorg Gericht

Ik! Zorg Goed

Ik! Zorg Beter

AV Extra

AV Optimaal

100% vergoeding bij een instelling of (huis)arts die voldoet
aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Vergoeding van consulten,
preventieve vaccinaties en geneesmiddelen ter voorkoming van: cholera, difterie-tetanus-polio (DTP), gele koorts,
hepatitis A, combinatie hepatitis A en B, malaria, mazelen
(BMR), meningokokkenziekte (ACWY), rabiës, tekenencefalitis
en tyfus.
100% vergoeding bij een instelling of (huis)arts die voldoet
aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Vergoeding van consulten,
preventieve vaccinaties en geneesmiddelen ter voorkoming van: cholera, difterie-tetanus-polio (DTP), gele koorts,
hepatitis A, combinatie hepatitis A en B, malaria, mazelen
(BMR), meningokokkenziekte (ACWY), rabiës, tekenencefalitis
en tyfus.

Geen vergoeding.

AV Top

100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar.

AV Student

100% vergoeding, maximaal € 80 per kalenderjaar.

AV Compact

Geen vergoeding.

100% vergoeding voor rabiës- en tetanus vaccinatie vergoeding na beet.

module buitenland - Europa

Geen vergoeding.

module buitenland - Wereld

Maximaal € 250 per verzekerde per kalenderjaar voor de
volgende vaccinatiekosten: cholera, DTP, gele koorts, hepatitis A/B, tyfus, rabiës, tekenencefalitis en geneesmiddelen
om malaria te voorkomen. Uitsluitend door zorgverlener
aangesloten bij LCR.

Gemeenten Optimaal
Optimaal Aanvullend 1

De Goudse
Basis

Geen vergoeding.

Uitgebreid

100% vergoeding tot maximaal € 75 per kalenderjaar. Voorwaarden: de vaccinaties moeten gedaan zijn door een medisch specialist, GGD-arts of (huis)arts. De medicijnen moeten
voorgeschreven zijn door een arts. De vergoeding wordt
gegeven voor het toedienen an de geadviseerde vaccins
(consult arts), de vaccins en de te gebruiken medicijnen.

Totaal

100% vergoeding. Voorwaarden: de vaccinaties moeten
gedaan zijn door een medisch specialist, GGD-arts of (huis)
arts. De medicijnen moeten voorgeschreven zijn door een
arts. De vergoeding wordt gegeven voor het toedienen an
de geadviseerde vaccins (consult arts), de vaccins en de te
gebruiken medicijnen.

Optimaal Aanvullend 2

Optimaal Aanvullend 3

100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverlener voor
consulten, vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals
malariapillen) die nodig zijn volgens het LCR.
Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75
vergoed voor vaccinaties. Reizigersgeneesmiddelen bij
niet-gecontracteerde zorgverleners geen vergoeding.
Rabiës (hondsdolheid) wordt onder bepaalde voorwaarden
vergoed.3
100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverlener voor
consulten, vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals
malariapillen) die nodig zijn volgens het LCR.
Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75
vergoed voor vaccinaties. Reizigersgeneesmiddelen bij
niet-gecontracteerde zorgverleners geen vergoeding.
Rabiës (hondsdolheid) wordt onder bepaalde voorwaarden
vergoed.3
100% vergoeding bij gecontracteerde zorgverlener voor
consulten, vaccinaties en reizigersgeneesmiddelen (zoals
malariapillen) die nodig zijn volgens het LCR.
Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100
vergoed voor vaccinaties. Reizigersgeneesmiddelen bij
niet-gecontracteerde zorgverleners geen vergoeding.
Rabiës (hondsdolheid) wordt onder bepaalde voorwaarden
vergoed.3

Maximaal € 100 per persoon per jaar vergoeding uit preventie budget voor noodzakelijke vaccinaties, consulten en/of
preventieve geneesmiddelen in verband met reizen ter voorkoming van: hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis door een huisarts of
arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft.
Maximaal € 200 per persoon per jaar vergoeding uit preventie budget voor noodzakelijke vaccinaties, consulten en/of
preventieve geneesmiddelen in verband met reizen ter voorkoming van: hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis door een huisarts of
arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft.

Interpolis

MeerZeker

ZonderZorgen

FBTO
Basis

100% vergoeding noodzakelijke vaccinaties, consulten en/of
preventieve geneesmiddelen in verband met reizen ter voorkoming van: hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera,
(meningococcen)meningitis, rabiës, malaria, tuberculose,
Japanse encefalitis of tekenencefalitis door een huisarts of
arts die een LCR-accreditatie en gele-koorts registratie heeft.

• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij een
gecontracteerde zorgverlener.
• maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een
niet-gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
Voorwaarden voor vergoeding.4
• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij een
gecontracteerde zorgverlener.
• maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een
niet-gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
Voorwaarden voor vergoeding.4
• 100% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij een
gecontracteerde zorgverlener.
• maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar bij een
niet-gecontracteerde zorgverlener.
• 100% vergoeding preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) bij een gecontracteerde apotheek.
Voorwaarden voor vergoeding.4

4. Voorwaarden voor vergoeding.
• Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden wij alleen,
als u langeretijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bepaalde gebieden voortdurend als ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is.
• Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: u maakt een meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden; of u trekt langer dan 3 maanden
op met, of overnacht bij, de lokale bevolking; of u verblijft buiten een resort of beschermde
omgeving; u bent jonger dan 12 jaar.
• De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door een
arts van LCR.
• De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een gecontracteerde apotheek. Kiest u voor een niet-contracteerde apotheek dan ontvangt u geen vergoeding.”

IZA
IZA Extra Zorg 1

Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar voor noodzakelijke vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie
in het buitenland.

IZA Extra Zorg 2

Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar voor noodzakelijke vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie
in het buitenland.

IZA Extra Zorg 3

Maximaal € 175 vergoeding per kalenderjaar voor noodzakelijke vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie
in het buitenland.

IZA Extra Zorg 4

Maximaal € 175 vergoeding per kalenderjaar voor noodzakelijke vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie
in het buitenland.

IZA Classic Comfort

80% vergoeding tot maximaal € 175 per kalenderjaar voor
vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie in
het buitenland.

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Uitgebreid

Jongeren

Kiemer
AV Goed

Geen vergoeding.

AV Beter

100% vergoeding van consulten en preventieve vaccinaties
en geneesmiddelen ter voorkoming van: cholera, DTP, gele
koorts, hepatitis A, combinatie hepatitis A en B, malaria,
mazelen (BMR), meningokokkenziekte (ACWY), rabiës, tekenencefalitis en tyfus bij een GGD of instelling of (huis)arts die
voldoet aan de kwaliteitscriteria van het LCR.

AV Best

100% vergoeding van consulten en preventieve vaccinaties
en geneesmiddelen ter voorkoming van: cholera, DTP, gele
koorts, hepatitis A, combinatie hepatitis A en B, malaria,
mazelen (BMR), meningokokkenziekte (ACWY), rabiës, tekenencefalitis en tyfus bij een GGD of instelling of (huis)arts die
voldoet aan de kwaliteitscriteria van het LCR.

Uitgebreid Vitaal

ExtraVerzorgd 1

Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij zorgaanbieders die zijn geregistreerd bij het LCR.

ExtraVerzorgd 2

Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij zorgaanbieders die zijn geregistreerd bij het LCR.

ExtraVerzorgd 3

Maximaal € 150 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij bij zorgaanbieders die zijn
geregistreerd bij het LCR.

JongerenVerzorgd

Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij bij zorgaanbieders die zijn
geregistreerd bij het LCR.

Aanvullend

Geen vergoeding.

Extra Aanvullend

Geen vergoeding.

GarantVerzorgd1

Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij zorgaanbieders die zijn geregistreerd bij het LCR.

GarantVerzorgd2

Maximaal € 100 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij zorgaanbieders die zijn geregistreerd bij het LCR.

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.
Maximaal € 100 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.
Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.
Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.

Compleet

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.

Extra Sterk

Zelfverzekerd Compact

Maximaal € 150 vergoeding voor vaccinaties en geneesmiddelen per kalenderjaar bij zorgaanbieders die zijn geregistreerd bij het LCR.

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

OZF

Extra Uitgebreid

Menzis

GarantVerzorgd3

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

OHRA

Zorg voor de zorg + Extra 1

DSW Zorgverzekeraar
AV Standaard

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

3. V
 accinatie tegen rabiës (hondsdolheid) alleen vergoed: wanneer langere tijd naar land
waar rabiës voortdurend als ziekte aanwezig is; wanneer goede medische hulp op uw
bestemming slecht te vinden is. Daarnaast voldoen aan minstens 1 van de voorwaarden:
meerdaagse wandel- of fietstocht maken buiten toeristische gebieden; u trekt langer dan
3 maanden op of met lokale bevolking; u verblijft buiten een resort of beschermende
omgeving; u bent jonger dan 12 jaar.

De Friesland
AV Budget

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering
IZZ

ZonderMeer

• 100% vergoeding voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen uitgevoerd door contractanten. Voorwaarde voor
vaccinaties en geneesmiddelen die volgens de adviezen van
het LCR ter becherming of voorkoming van ziektes nodig zijn.

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Gemeenten Optimaal

100% vergoeding voor preventieve inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en Mantoux-test tuberculose
i.v.m. een vakantiereis.
100% vergoeding voor preventieve inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en Mantoux-test tuberculose
i.v.m. een vakantiereis.

• 100% vergoeding voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen uitgevoerd door contractanten. Voorwaarde voor
vaccinaties en geneesmiddelen die volgens de adviezen van
het LCR ter becherming of voorkoming van ziektes nodig zijn.

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Hema
Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis.

Top

De Amersfoortse
Aanvulling Basis

100% vergoeding. Voorwaarden: de vaccinaties moeten
gedaan zijn door een medisch specialist, GGD-arts of (huis)
arts. De medicijnen moeten voorgeschreven zijn door een
arts. De vergoeding wordt gegeven voor het toedienen an
de geadviseerde vaccins (consult arts), de vaccins en de te
gebruiken medicijnen.

Delta Lloyd

Compleet

CZ Direct

Extra

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

De Goudse

Excellent

Ideaal pakket

Verzekeraar +
Aanvullende verzekering

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.
Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.

National Academic

AV Compact

100% vergoeding reizigersvaccins & consulten: bij gecontracteerde zorgverleners.
Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per
kalenderjaar.

AV Royaal

100% vergoeding reizigersvaccins & consulten: bij gecontracteerde zorgverleners.
Bij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100 per
kalenderjaar.

PNOzorg
Start

Maximaal € 75 vergoeding per verzekerde per kalenderjaar
voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen.

Standaard

Maximaal € 100 vergoeding per verzekerde per kalenderjaar
voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen.

Keuze

Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar voor vaccinaties
en preventieve geneesmiddelen (bij selectie Preventieve
zorg).

Extra

Maximaal €100 vergoeding per verzekerde per kalenderjaar
voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen.

Compleet

Maximaal €150 vergoeding per verzekerde per kalenderjaar
voor vaccinaties en preventieve geneesmiddelen.

Pro Life
Smallpolis

• 1 00% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
•B
 ij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per
persoon per kalenderjaar.
• 1 00% vergoeding voor preventieve geneemiddelen (zoals
malariapillen) bij gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.5

Mediumpolis

• 1 00% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
•B
 ij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 75 per
persoon per kalenderjaar.
• 1 00% vergoeding voor preventieve geneemiddelen (zoals
malariapillen) bij gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.5

Largepolis

• 1 00% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
•B
 ij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 100 per
persoon per kalenderjaar.
• 1 00% vergoeding voor preventieve geneemiddelen (zoals
malariapillen) bij gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.5

Extra Largepolis

• 1 00% vergoeding voor consulten en vaccinaties bij gecontracteerde zorgverleners.
•B
 ij niet-gecontracteerde zorgverleners maximaal € 125 per
persoon per kalenderjaar.
• 1 00% vergoeding voor preventieve geneemiddelen (zoals
malariapillen) bij gecontracteerde apotheek.
• Voorwaarden voor vergoeding.5

5. Voorwaarden voor vergoeding
• Consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van rabiës, vergoeden wij alleen, als u langere tijd in een land verblijft waar rabiës endemisch (in bep. gebieden voortdurend als ziekte aanwezig) is. En waar adequate medische hulp slecht toegankelijk is.
• Daarnaast moet u minimaal aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen: u maakt een
meerdaagse wandel- of fietstocht buiten toeristische oorden; of u trekt langer dan 3
maanden op met, of overnacht bij de locale bevolking; of u verblijft buiten een resort of
beschermde omgeving; u bent jonger dan 12 jaar.
• De preventieve geneesmiddelen (zoals malariapillen) moeten zijn voorgeschreven door
arts van LCR.
• De preventieve geneesmiddelen moeten geleverd worden door een gecontracteerde apotheek. Kiest u voor een niet-contracteerde apotheek dan ontvangt u geen vergoeding.

Aanvullend 1

Geen vergoeding.

ONVZ

Aanvullend 2

Geen vergoeding.

Startfit

Aanvullend 3

100% vergoeding voor geneesmiddelen, consulten en
vaccinaties tegen malaria, DTP, gele koorts, tyfus, cholera en
hepatitis A en B.

Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar gezamenlijk
voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, meningokokken en rabiës en van preventieve
geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Extrafit

Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar gezamenlijk
voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, meningokokken en rabiës en van preventieve
geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Primair

Geen vergoeding.

Royaal

Geen vergoeding.

Optimaal

Geen vergoeding.

Benfit

Maximaal € 75 vergoeding per kalenderjaar gezamenlijk
voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, meningokokken en rabiës en van preventieve
geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Excellent

100% vergoeding voor de kosten van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van de volgende ziekten
bij een vakantiereis naar het buitenland: malaria, DTP, gele
koorts, tyfus, cholera, hepatitis A en B.

Optifit

Maximaal € 100 vergoeding per kalenderjaar gezamenlijk
voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts,
tyfus, cholera, meningokokken en rabiës en van preventieve
geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

OHRA
Sterk

Geen vergoeding.

Aanvullend

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.

Extra aanvullend

Maximaal € 250 vergoeding per jaar voor preventieve
inentingen, geneesmiddelen, bloedonderzoek hepatitis B en
Mantoux-test tuberculose i.v.m. een vakantiereis. Vergoed
wordt tabletten tegen malaria en tyfus; een inenting tegen
difterie, tetanus, polio, BMR, hepatitis A, A/B, Hep B, gele
koorts, tyfus en/of bloedonderzoek ivm hep B; Mantouxtest ivm mogelijke tuberculose; een inenting tegen en/of
daarmee samenhangend onderzoek tegen tuberculose,
meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis, rabiës.

Topfit

Superfit

100% vergoeding voor de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen
ter voorkoming van malaria.

Promovendum

Promovendum Studentenzorg
Ready-2-Go

Geen vergoeding.

Love-2-Move

Geen vergoeding.

All-in-1

100% vergoeding voor de kosten van consulten, geneesmiddelen en vaccinaties ter voorkoming van de volgende ziekten
bij een vakantiereis naar het buitenland: malaria, DTP, gele
koorts, tyfus, cholera, hepatitis A en B.

100% vergoeding voor de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen
ter voorkoming van malaria.

Disclaimer: Mogelijk verbindt de verzekeraar aanvullende voorwaarden aan vergoeding. Hiervoor verwijzen wij naar de website van uw zorgverzekeraar.
GezondopReis is een initiatief van GSK.

