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Een zorgverzekering die bij u past
Werkend Nederland heeft zo zijn eigen behoefte als het om zorgverzekeringen gaat.
VGZ begrijpt dat! Daarom hebben wij speciaal voor u dé collectieve zorgverzekering
ontwikkeld: VGZ Werkt.
Goed verzekerd voor uw zorgkosten
Met de verplichte basisverzekering bent u verzekerd voor

De voordelen voor u
Met de collectieve zorgverzekering VGZ Werkt
geniet u van de volgende voordelen:
MM korting op de basis- en aanvullende verzekeringen
voor het hele gezin
MM de vrijheid om uw zorgpakket zelf samen te stellen
MM extra ruime vergoedingen voor onder andere
fysiotherapie, preventie en tandzorg
MM VGZ Zorg app: declareer binnen 10 seconden
MM huishoudelijke hulp bij ziekenhuisopname
van uw partner

basiszorg zoals huisartsenzorg, medisch specialistische zorg,
spoedeisende hulp en geneesmiddelen. U kiest zelf welke
basisverzekering bij u past.

Basisverzekering
VGZ Ruime Keuze

VGZ Eigen Keuze

Naturaverzekering

Restitutieverzekering

MM ruim aantal

MM vrije keuze uit

zorgaanbieders met

zorgaanbieders

contract

MM geen eigen risico bij voorkeurs medicijnen
MM geen eigen risico bij hulp bij
Stoppen met roken

Geen eigen risico voor de meeste medicijnen
VGZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de kosten
voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent met het
verplicht of vrijwillig eigen risico. Zo profiteert u direct van
het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen. Vraag bij uw
apotheek dus altijd naar het voorkeursgeneesmiddel.
De terhandstellingskosten van de apotheek vallen wel
onder het eigen risico.
Lees meer over onze basisverzekeringen op:
vgz.nl/basisverzekering.

Geen eigen risico bij Stoppen Met Roken
VGZ begrijpt dat stoppen niet gemakkelijk is. Om de drempel te
verlagen houden wij de kosten voor stoppen met roken buiten
het eigen risico. U krijgt deze dus volledig vergoed.
Voor extra vergoedingen stelt u zelf uw ideale combinatie
samen van aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering.

Aanvullende zorg - en tandverzekering
Aanvullende
verzekering

Tandarts
verzekering

MM VGZ Werkt Goed

MM VGZ Werkt Tand Goed

MM VGZ Werkt Beter

MM VGZ Werkt Tand Beter

MM VGZ Werkt Best

MM VGZ Werkt Tand Best

Belangrijkste vergoedingen aanvullende pakketten in 2020
Alle vergoedingen zijn per kalenderjaar. Kijk voor een volledig overzicht op vgz.nl/vergoedingen.
Aanvullende verzekeringen

VGZ Werkt Goed

VGZ Werkt Beter

VGZ Werkt Best

9, waarvan maximaal 9 voor
manuele therapie

20, waarvan maximaal 9 voor
manuele therapie

32, waarvan maximaal 9 voor
manuele therapie

-- € 250 per jaar
-- 5 dagen per jaar

-- € 500 per jaar
-- 10 dagen per jaar

-- € 750 per jaar
-- 15 dagen per jaar

€ 200 per jaar
maximaal € 40 per dag voor
behandeling en consult

€ 300 per jaar
maximaal € 40 per dag voor
behandeling en consult

€ 500 per jaar
maximaal € 40 per dag voor
behandeling en consult

Volledig

Volledig

Volledig

€ 400 per jaar

€ 600 per jaar

€ 700 per jaar

-- Zwangerschapscursus
-- Eigen bijdrage kraamzorg

-- geen vergoeding
-- geen vergoeding

-- € 100 per jaar
-- maximaal € 125 per bevalling

-- € 100 per jaar
-- volledige vergoeding

-- Bevalling zonder medische noodzaak in
geboortecentrum of bevalling en kraamzorg zonder
medische noodzaak in ziekenhuis

-- geen vergoeding

-- volledig (verschil tussen
notabedrag en vergoeding uit
zorgverzekering)

-- volledig (verschil tussen
notabedrag en vergoeding uit
zorgverzekering)

Bij burn- outklachten vanaf 18 jaar

€ 350 per jaar

€ 350 per jaar

€ 350 per jaar

Anticonceptiemiddelen vanaf 21 jaar

Vergoeding van anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,
spiraaltje, ring of pessarium.
Maximaal het bedrag zoals
vastgelegd in het GVS.

Vergoeding van anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,
spiraaltje, ring of pessarium.
Maximaal het bedrag zoals
vastgelegd in het GVS.

Vergoeding van anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,
spiraaltje, ring of pessarium.
Maximaal het bedrag zoals
vastgelegd in het GVS.

Brillen en contactlenzen

Geen vergoeding

Per 3 jaar vergoeding voor één
complete bril bij gecontracteerde leveranciers of
€ 50 bij een niet-gecontracteerde leverancier;
of € 50 vergoeding voor
lenzen bij een opticien naar
keuze

Per 3 jaar vergoeding voor één
complete bril bij gecontracteerde leveranciers of
€ 100 bij een niet-gecontracteerde leverancier.
Of € 100 vergoeding voor
lenzen bij een opticien naar
keuze

Huidbehandelingen

Budget voor huidbehandelingen
€ 300 per jaar

Budget voor huidbehandelingen
€ 500 per jaar

Budget voor huidbehandelingen
€ 700 per jaar

Voetbehandelingen

Budget voor voetbehandelingen
€ 100 per jaar

Budget voor voetbehandelingen
€ 300 per jaar

Budget voor voetbehandelingen
€ 500 per jaar

Huishoudelijke hulp vanaf 18 jaar

30 uur per kalenderjaar

30 uur per kalenderjaar

30 uur per kalenderjaar

Taxivervoer woon- werkplaats

maximaal € 350 per kalenderjaar

maximaal € 350 per kalenderjaar

maximaal € 350 per kalenderjaar

VGZ Werkt Tand Goed

VGZ Werkt Tand Beter

VGZ Werkt Tand Best

80% tot maximaal € 250 per
jaar

80% tot maximaal € 650 per
jaar

80% tot maximaal € 1.150 per
jaar

- 100% vergoeding
-- 80% tot maximaal € 250 per
jaar

-- 100% vergoeding
-- 80% tot maximaal € 250 per
jaar

-- 100% vergoeding
-- 80% tot maximaal € 250 per
jaar

-- maximaal € 2.000 voor de
hele looptijd van de
aanvullende verzekering
-- maximaal € 500 voor
de hele looptijd van de
aanvullende verzekering

-- maximaal € 3.000 voor de
hele looptijd van de
aanvullende verzekering
-- maximaal € 1.500 voor
de hele looptijd van de
aanvullende verzekering

Fysiotherapie, behandelingen per jaar
Niet-chronische aandoeningen vanaf 18 jaar

Mantelzorg
-- Mantelzorgmakelaar
-- Vervangende mantelzorg

Alternatieve zorg
Behandeling, consult en bepaalde geneesmiddelen

Tijdelijk verblijf en vakantie in buitenland Mantelzorg
Spoedeisende zorg en repatriëring

Preventie
U krijgt een budget voor preventie dat u kunt inzetten voor
cursussen, een gezondheidstest, vaccinaties, zorg en
advies.

Geboortezorg

Mindfulness

Tandartsverzekering
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
-- Controle en consult
-- Gebitsreiniging

Orthodontie
-- Tot 18 jaar

-- Vanaf 18 jaar

Voor VGZ Werkt Tand Best geldt een wachttijd van 12 maanden voor kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten
en orthodontie. Dit betekent dat u gedurende de wachttijd premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor kronen, bruggen,
gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en orthodontie.

Bekijk alle vergoedingen en voorwaarden

Dit vergoedingenoverzicht is niet volledig. Voor een overzicht van alle vergoedingen en de voorwaarden verwijzen we u naar
de verzekeringsvoorwaarden op www.vgz.nl/voorwaarden.

Wij helpen u graag kiezen
We hebben een ruim aanbod aan pakketten voor u.
Hulp nodig bij het kiezen? Ga naar vgz.nl/help-mij-kiezen.
In drie eenvoudige stappen vindt u een pakket dat bij u past.

Direct afsluiten
Hebt u uw ideale zorgverzekering gevonden? Sluit deze dan af via
vgz.nl/collectief. Als u wilt, zeggen wij uw huidige verzekering voor u op.
U kunt hier ook uw collectiviteit terugvinden, om u via de werkgever
aan te melden.

We zijn er voor u
Hebt u nog vragen? Kijk op vgz.nl/contact of
bel 0900 - 07 50 (normaal tarief). Wij helpen u graag.
Op werkdagen zijn wij bereikbaar van
8.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag
van 9.00 uur tot 13.00 uur.

D9018-201911

Kies ook voor VGZ ,
net als 1,3 miljoen
andere
verzekerden.

