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De zorgverzekering van universitair medische centra

‘Ik en 60.000 collega’s kiezen  
voor onze eigen zorgverzekering’
 Jolien Bijlenga, UMC Utrecht

Goede zorg 
kies je zelf



Het werken in een UMC brengt unieke voordelen met zich mee. Zoals een speciale UMC 
Zorgverzekering, die ontwikkeld is samen met verzekerden, vertegenwoordigers van je 
werkgever en met werknemersorganisaties. Zo zijn onze producten en dienstverlening 
afgestemd op jouw wensen. Niet voor niets heeft de meerderheid van je collega’s al 
gekozen voor UMC Zorgverzekering. 

• Je kiest zelf naar welke zorgaanbieder je gaat

• 60.000 collega’s kozen al voor UMC Zorg

verzekering

• Ook je meeverzekerde partner en kinderen 

krijgen collectiviteitskorting.

• Je betaalt je premie via je salaris

Stel nu zelf je pakket samen
Je stelt zelf jouw zorgverzekeringspakket samen 

door naast je basisverzekering te kiezen uit vier 

aanvullende zorgpakketten en drie aanvullende 

tandpakketten. Jij en je gezinsleden kiezen zelf  

hoe uitgebreid jullie verzekerd willen zijn.

Wij helpen je kiezen
Op www.umczorgverzekering.nl helpen wij je de 

juiste keuze te maken, in een paar eenvoudige 

stappen. 

Stap 1: Kies je vrijwillig eigen risico

Stap 2: Kies je aanvullend zorgpakket

Stap 3: Kies je aanvullend tandpakket

Stap 4: Bereken je persoonlijke premie

Afsluiten
Heb je jouw ideale zorgverzekering gevonden? 

Sluit deze nu af via www.umczorgverzekering.nl

Goede zorg kies je zelf

Aanvullend zorgpakket

UMC Extra Zorg 1

UMC Extra Zorg 2

UMC Extra Zorg 3

UMC Extra Zorg 4 Aanvullend tandpakket

Basisverzekering

UMC Extra Tand 1

UMC Extra Tand 2

UMC Extra Tand 3

Jouw zelf samengestelde zorgverzekeringspakket

Restitutieverzekering

https://www.umczorgverzekering.nl


Arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) 

Ben je artsassistent in opleiding tot specialist? Kies 

dan ook voor UMC Zorgverzekering. Je kunt gedurende 

je hele opleiding bij ons verzekerd blijven, met behoud 

van collectiviteitskorting. 

Ook als je je opleiding voortzet in een algemeen zieken

huis, is overstappen naar een andere zorgverzekering 

niet nodig. Je blijft gewoon profiteren van alle voor

delen van UMC Zorgverzekering. 

De belangrijkste vergoedingen 

Bijkomende voorwaarden
Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders zijn opgenomen in 
de verzekeringsvoorwaarden van 2018. Als je zorg nodig hebt, raden wij je aan om eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. 
Je kunt deze vinden op www.umczorgverzekering.nl.

Leeswijzer
Daar waar bij vergoedingen staat ‘per jaar’ bedoelen wij per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met  
31 december. Bij UMC Zorgverzekering kies je zelf. Naast je basisverzekering kies je zelf welk  aanvullend  pakket of tandpakket bij 
jou past. We helpen je graag op weg, daarom vind je hieronder de belangrijkste vergoedingen. Wil je onze aanvullende pakketten 
vergelijken op alle zorgsoorten? Ga naar www.umczorgverzekering.nl/vergelijken.

Aanvullende zorgpakketten UMC Extra Zorg 1 UMC Extra Zorg 2 UMC Extra Zorg 3 UMC Extra Zorg 4

Beweegzorg zoals fysiotherapie, 
oefentherapie Cesar/Mensendieck,  
oedeemtherapie, ergotherapie, en 
alternatieve beweegtherapieën (door 
aangewezen zorgaanbieder)

€ 250 per kalenderjaar € 500 per kalenderjaar € 1.000 per kalenderjaar € 1.200 per kalenderjaar

Brillen en contactlenzen of ooglaser-
behandeling of lensimplantatie

 € 100 per 3 jaar € 200 per 3 jaar € 250 per 3 jaar

Budget voor Alternatieve zorg 
-  behandelingen en consulten (door 

aangewezen zorgaanbieder)
-  homeopathische en/of antro-

posofische geneesmiddelen

€ 300 per kalenderjaar € 300 per kalenderjaar € 500 per kalenderjaar € 750 per kalenderjaar

Orthodontie tot 18 jaar geen vergoeding 80% tot maximaal € 1.250 
voor de hele looptijd van 
de aanvullende verzekering

80% tot maximaal € 2.500 
voor de hele looptijd van 
de aanvullende verzekering

100% van de kosten

Orthodontie vanaf 18 jaar geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding 100% tot maximaal € 300 
voor de hele looptijd van 
de aanvullende verzekering

Spoedeisende hulp in het buitenland Een aanvulling op de 
vergoeding van de kosten 
van spoedeisende zorg 
die je vanuit de UMC zorg
verzekering ontvangt

Een aanvulling op de 
vergoeding van de kosten 
van spoedeisende zorg 
die je vanuit de UMC zorg
verzekering ontvangt

Een aanvulling op de 
vergoeding van de kosten 
van spoedeisende zorg 
die je vanuit de UMC zorg
verzekering ontvangt

Een aanvulling op de 
vergoeding van de kosten 
van spoedeisende zorg 
die u vanuit de UMC zorg
verzekering ontvangt

Repatriëring via UMC Alarmcentrale 100% 100% 100% 100%

Cursussen (o.a. Stoppen met Roken) Totale budget voor cursus
sen € 50 per kalenderjaar

Totale budget voor cursus
sen € 100 per kalenderjaar

Totale budget voor cursus
sen € 150 per kalenderjaar

Totale budget voor cursus
sen € 500 per kalenderjaar

Mantelzorgmakelaar (verwijzing van 
afdeling Zorgadvies en Bemiddeling)

€ 500 per kalenderjaar € 500 per kalenderjaar € 500 per kalenderjaar € 500 per kalenderjaar

Vergoeding vervangende mantelzorg 
via afdeling Zorgadvies en Bemiddeling 
(door gecontracteerde zorgaanbieder)

Maximaal 15 dagen per 
kalenderjaar

Maximaal 15 dagen per 
kalenderjaar

Maximaal 15 dagen per 
kalenderjaar

Maximaal 24 dagen per 
kalenderjaar

Anticonceptie vanaf 21 jaar Maximaal het bedrag zoals 
vastgelegd in het genees
middelenvergoedings 
systeem (GVS)

Maximaal het bedrag zoals 
vastgelegd in het genees
middelenvergoedings 
systeem (GVS)

Maximaal het bedrag zoals 
vastgelegd in het genees
middelenvergoedings 
systeem (GVS)

Maximaal het bedrag zoals 
vastgelegd in het genees
middelenvergoedings 
systeem (GVS)

IVF geen vergoeding geen vergoeding Vierde IVF poging Vierde en vijfde IVF poging

Budget voor (o.a. eigen bijdragen) 
hulpmiddelen

geen vergoeding € 250 € 350 € 750

Aanvullende tandpakketten UMC Extra Tand 1 UMC Extra Tand 2 UMC Extra Tand 3

Tandheelkundige zorg Maximaal € 250 per kalenderjaar Maximaal € 750 per kalenderjaar Maximaal € 1.250 per kalenderjaar

Consulten en preventieve mondzorg 100% tot maximaal € 250
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

100% tot maximaal € 750
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

100% tot maximaal € 1.250
Gebitsreiniging maximaal 60 
minuten per jaar

Overige tandheelkundige  
behandelingen

80% tot maximaal € 250 80% tot maximaal € 750 80% tot maximaal € 1.250

http://www.umczorgverzekering.nl/vergelijken


Deze brochure vermeldt een aantal kenmerken van de basis en aanvullende (tand)
verzekeringen van UMC Zorgverzekering. Een volledig overzicht van de producten en 
voorwaarden vindt u op www.umczorgverzekering.nl. Druk en typefouten voorbehouden.

N.V. Zorgverzekeraar UMC (Zorgverzekeraar UMC), gevestigd in Arnhem, KvKnummer: 
09154428, DNBvergunningnummer: 12001037.

www.umczorgverzekering.nl
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Online gemak
In de persoonlijke, beveiligde omgeving Mijn UMC 

Zorgverzekering beheer je je basisverzekering en

aanvullende pakket(ten) online. Je logt eenvoudig 

en veilig in met je DigiD.

Op www.mijnumczorgverzekering.nl kun je 

 bijvoorbeeld:

•  zorgkosten inzien

• nota’s declareren (binnen 6 werkdagen uitbe

taald)

• partner of kinderen aanmelden

• wijzigingen doorgeven

Je huidige zorgverzekering opzeggen?
Ga naar www.umczorgverzekering.nl, bereken je 

premie en meld je direct aan. Uiteraard zorgen wij

voor de opzegging bij je huidige zorgverzekeraar.

Meer informatie
Je vindt meer informatie op onze website:   

www.umczorgverzekering.nl

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rondom 

UMC Zorgverzekering? Meld je dan aan voor onze 

emailnieuwsbrief via  

www.umczorgverzekering.nl/nieuwsbrief

We maken het je makkelijk

Werkgever:

Collectiviteitsnummer:

Notitie:

http://www.mijnumczorgverzekering.nl
https://www.umczorgverzekering.nl
https://www.umczorgverzekering.nl/nieuwsbrief 

