
Wijzigingsoverzicht
Dit verandert er voor u in 2019
U bent goed verzekerd voor uw zorgkosten bij UMC Zorgverzekering, de zorg verzekering van medewerkers van  

universitair medische centra. Het eigen risico blijft in 2019 gelijk: € 385. Wel verandert een aantal voorwaarden en 

vergoedingen. We zetten hieronder een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Wijzigingen
Op uw polis ziet u uw basisverzekering en welke aanvullende verzekeringen u heeft.

Geneesmiddelen | basisverzekering

 Uw eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maxi-
maal € 250 per jaar. Welke geneesmiddelen dit zijn, vindt 
u op medicijnkosten.nl. De vergoeding van deze eigen 
bijdrage in de aanvullende verzekeringen UMC Extra 
Zorg 3 en 4 gaat ook naar maximaal € 250 per jaar.

Oefentherapie bij COPD | basisverzekering

Vanaf 1 januari 2019 krijgt u oefentherapie bij COPD van-
af de eerste behandeling vergoed. U betaalt wel eigen 
risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat 
vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er 
maximaal 70. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, 
hangt af van de ernst van de COPD.

Wijkverpleging | basisverzekering 

 Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u 
vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. 
Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan hoeft 
u niets te doen.

Zittend ziekenvervoer | basisverzekering 

 Vanaf 1 januari 2019 krijgt u ook een vergoeding voor 
zittend ziekenvervoer als u reist voor consulten, onder-
zoeken en controles bij een oncologische behandeling en 
bij nierdialyse.

IVF-behandelingen | aanvullende verzekering

De vergoeding voor IVF-behandelingen verandert. In 
2019 vervalt de 5e IVF-behandeling in UMC Extra Zorg 
4. Heeft u in 2018 UMC Extra Zorg 4 en zit u al in een 
IVF-traject? Dan geldt voor u een overgangsregeling. U 
heeft in 2019 nog recht op een 5e poging.

Extra Zorg 4

Vervangende mantelzorg |  
aanvullende verzekering

 In 2019 kunt u vervangende mantelzorg al voor 1 dag 
inzetten in plaats van minimaal 3 dagen. U vraagt ver-
vangende mantelzorg aan via Zorgadvies en Bemidde-
ling. Zij verwijzen u door naar een aanbieder.

Extra Zorg 1, 2, 3 en 4

Let op! Dit zijn alleen een aantal belangrijke wijzigingen in het kort. U vindt het uitgebreide en complete overzicht 
van alle wijzigingen en de voorwaarden op www.umczorgverzekering.nl/wijzigingen2019.W
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Ontdek het gemak van Mijn UMC Zorgverzekering 
Log in met uw digiD en u kunt direct aan de slag.

✔ Online uw gegevens bekijken en wijzigen

✔ Inzicht in uw zorgkosten en eigen risico

✔  Een betalingsregeling aanvragen

✔  Een gezinslid bijschrijven

Ga naar www.mijnumczorgverzekering.nl en ervaar het zelf.

Bril, fysiotherapie, tandarts | aanvullende verzekering

 Het budget in onze aanvullende verzekeringen voor een bril of lenzen, fysiotherapie (beweegzorg) en mondzorg 
verandert in 2019 niet. Nieuw is dat u in 2019 ook de eigen bijdrage voor reparaties en opvullen van gebitsprothesen 
vergoed krijgt in UMC Extra Tand 1, 2 en 3. 

http://www.umczorgverzekering.nl/wijzigingen2019
http://www.mijnumczorgverzekering.nl


U zit goed bij UMC Zorgverzekering

Uw verplicht eigen risico gespreid betalen

Verwacht u komend jaar uw eigen risico te moeten gebruiken? 

En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? 

Dan kunt u bij UMC Zorgverzekering in 2019 uw verplicht eigen 

risico in 10 termijnen betalen. 

Kiest u hiervoor? Dan betaalt u 10 maanden een vast bedrag 

per maand. Heeft u aan het einde van het jaar te veel betaald? 

Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het vol-

gende jaar automatisch terug. 

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op: www.umczorgverzekering.nl/gespreidbetalen. 

Wat krijgt u maximaal vergoed vanuit  
uw basisverzekering?

De basisverzekering van UMC Zorgverzekering is een

restitutieverzekering. Dit betekent dat u vrij bent om uw 

eigen zorgverlener te kiezen. Het maakt dus niet uit of uw 

zorgverlener een contract met ons heeft. Want u weet als 

zorgprofessional wat het beste bij u past.

Voor sommige zorg betaalt u wel een eigen risico en/of 

een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie hierover op:

www.umczorgverzekering.nl/eigenrisico.

UMC Zorgverzekering
Restitutieverzekering

Vrije keuze uit zorgverleners

Alle zorgverleners:
Maximaal 100% vergoed 
van marktconform tarief

100%

Kijk op www.umczorgverzekering.nl/tarieven 

voor uitleg over marktconform tarief.

Regel uw zorgzaken overal en gemakkelijk  
met de UMC Zorg app 

Met de UMC Zorg app:
✔   Declareert u uw zorgnota’s snel en simpel
✔   Betaalt u gemakkelijk uw facturen met iDEAL
✔   Ziet u de stand van uw eigen risico
✔     Heeft u uw zorgpas en belangrijke telefoonnummers  

altijd bij de hand
✔   Ziet u direct wat u vergoed krijgt

Download de app via de App Store of de 
Google Play Store. Meer weten over de app?  
www.umczorgverzekering.nl/zorg-app

http://www.umczorgverzekering.nl/gespreidbetalen
http://www.umczorgverzekering.nl/eigenrisico
http://www.umczorgverzekering.nl/tarieven
http://www.umczorgverzekering.nl/zorg-app

