Begrippenlijst
Zorgverzekeraars maken gebruik van verschillende namen voor dezelfde of vergelijkbare zorgvormen. Voor het overzicht hebben we in de keuzewijzer ons
beperkt tot één naam per zorgvorm. In de onderstaande begrippenlijst vindt u een overzicht van wat er onder de gekozen namen per zorgvorm valt. U kunt
deze termen gebruiken als u op zoek bent naar een specifieke zorgvorm op de website van een zorgverzekeraar.
Gebruikte naam in de keuzewijzer
Onder het thema ‘Mantelzorg’

Definitie

Alternatief

Vervangende mantelzorg

Bij vervangende mantelzorg neemt iemand tijdelijk de
zorg voor uw naaste over.

•
•
•
•

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar helpt u bij wat er mogelijk is
rondom wonen, zorg, welzijn, inkomen wet en
regelgeving en verzekeringen.

-

Een cursus om de verzorging van uw naaste te
verbeteren, maar ook u bewust te maken van uw eigen
grenzen.

•
•
•
•
•
•

Cursussen

Ergotherapie begeleiding (mantelzorg)

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Mantelzorgarrangement

Als u ergotherapie krijgt kunt u een aantal uur per jaar
voor de begeleiding van uw mantelzorger vergoed
krijgen.
Met deze vergoeding ontvangt u (een deel van) de
contributiegeld voor het lidmaatschap van een
patiëntenvereniging.
Hiermee kunt u alleen of samen met verzorgde in een
prettige omgeving een aantal dagen per jaar ontspannen
en op adem komen.

Mantelzorg
Mantelzorg vervangend
Vervangende hulp mantelzorg
Vervangende mantelzorg

Cursus: omgaan met dementie
Cursussen (preventie)
Cursussen via een patiëntenvereniging
Mantelzorgcursus
Gezondheidscursus
Preventiecursus

•
•

Contributie patiëntenverenigingen
Vergoeding lidmaatschap
patiëntenverenigingen

-

Onder het thema ‘Diagnostiek’

Gezondheids- of preventief onderzoek

Bedoeld om ziekten en aandoeningen te voorkomen of
vroegtijdig op te sporen.

•
•
•
•
•

Second opinion Royal doctors

Dit is een second opinion uitgevoerd door een “netwerk
van topartsen uit de hele wereld”

-

Health Check
Gezondheidstest
Gezondheidscheck-up
Preventief medisch onderzoek
GeZZond Check

2e arts online

Twijfelt u over uw diagnose of behandeling? Dan kunt u
online een vraag stellen aan een medisch specialist.

-

Verblijfskosten voor als u in korte tijd meermalen een
behandeling nodig hebt waarvoor u niet het ziekenhuis
hoeft te blijven

•
•
•
•
•

Overnachting in een gasthuis
Logeerkosten
Logeerhuis
Pensionkosten
Logeerhuis bij ziekenhuisopname

•
•

Herstellingsoord
Kuurreizen

•
•

Ziekenhuisopname: extra comfort
Ziekenhuisopname: assistentie en extra
service voor en na

•
•
•

Hospicezorg
Terminale zorg
Herstellingsoord voor somatische ziekten
of een hospice
Hospice of bijna thuis-thuis

Onder het thema ‘Tijdelijke
opname/kortdurend verblijf’

Verblijfskosten logeer- of gasthuis

Zorghotels/kuuroorden

Ziekenhuisopname: extra

Sommige verzekeraars vergoeden het verblijf in een
zorghotel of kuuroord na een operatie of bij bepaalde
aandoeningen als reumatoïde artritis of psoriasis.
Extra service rondom de ziekenhuisopname kan via de
aanvullende verzekering vergoed worden. Te denken
aan extra comfort als luxe maaltijden en het gebruik van
televisie en/of internet.

Onder het thema ‘Palliatieve zorg’

Hospice

Een hospice biedt mensen in hun laatste levensfase de
noodzakelijke palliatieve zorg en een huiselijk sfeer waar
ook naasten welkom zijn.

Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Hulp en ondersteuning in de avond en nacht aan
mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

-

Deze vergoeding geldt als u uw gezinslid of uw gezinslid
u wilt komen bezoeken in het ziekenhuis.

•
•
•
•

•

Onder het thema ‘Vervoer’

Ziekenbezoek

Zittend ziekenvervoer

Onder het thema ‘Therapie’

Als u niet met de ambulance gaat, dan kunt u een
reiskostenvergoeding voor vervoer van en naar uw
behandeling ontvangen.

•
•
•
•

Reiskosten voor ziekenbezoek
Overnachting en vervoer voor bezoek
Reiskosten bezoekende gezinsleden
Reiskosten ziekenbezoek bij opname >1
maand
Vervoer (zittend ziekenvervoer)
Bezoekkosten
Reiskosten zittend ziekenvervoer
Zittend ziekenvervoer vergoeding eigen
bijdrage

•
•
•

Fysiotherapie & oefentherapie

Heeft u een langdurige aandoening na een beroerte of
kanker? Of heeft u langdurige klachten na hart- of
vaatziekte? Dan kunt u gebruikmaken van fysiotherapie.
Heeft u geen chronische indicatie? Dan krijgt u een
andere vergoeding. Dit hangt af van uw ziekte of klacht.
Uw fysiotherapeut of oefentherapeut beoordeelt dit.
Fysiotherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of
verminderen van beperkingen evenals het verbeteren
van de mobiliteit.
Ergotherapie: deze vorm van zorg heeft als doel de
zelfzorg en zelfredzaamheid van de patiënt te
bevorderen of te herstellen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergotherapie

Podotherapie

Deze vorm van zorg heeft als doel de zelfzorg en
zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen of te
herstellen.

Mensen met een afwijkend functioneren van de voet
worden door een podotherapeut behandeld.

Fysiotherapie
Extra zorg na een ongeval
Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie
Fysio- en oefentherapie vanaf 18 jaar
Fysiotherapeutisch (na)zorgtraject met
chronische indicatie
Fysiotherapeutisch (na)zorgtraject zonder
chronische indicatie
Fysiotherapie & Oefentherapie vanaf 18
jaar
Fysiotherapie & Oefentherapie vanaf 18
jaar chronisch
Fysiotherapie bij een niet-chronische
aandoening
Fysiotherapie bij een chronische
aandoening
Fysiotherapie bij etalagebenen
Fysiotherapie en oefentherapie
Cesar/Mensendieck: alle aandoeningen
Geriatrische revalidatie
Oefentherapie bij artrose van heup- of
kniegewricht
Oefentherapie bij etalagebenen
Oefentherapie Cesar en Mensendieck

•
•
•
•
•
•

Voetzorg
Pedicure
Podologie
Vergoeding voetzorg bij reumatoïde
artritis, ernstige bloedvatproblemen en
andere aandoeningen
Voetbehandelingen
Voetverzorging bij diabetes(zorgprofiel 0
en 1) of reuma

Beweegprogramma’s

Leren omgaan met ziektes als artrose, diabetes,
coronaire hartziekten en COPD staat centraal in
beweegprogramma’s doe door verscheidene
verzekeraars worden vergoed.

Alarmeringsapparatuur

Met alarmeringsapparatuur kan hulp in een noodgeval
snel ingeschakeld worden.

Brillen en/of contactlenzen

Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen zien.

Hoortoestellen

Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen
horen.

Loophulpmiddelen

Hulpmiddelen om mensen te helpen bij het kunnen
lopen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of rollator.

Hulpmiddelen overig

Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden overige
hulpmiddelen vergoed. Hieronder vallen bijvoorbeeld
heupprotectoren, pruiken, en verzorgingsartikelen als
latex handschoenen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke alarmeringsapparatuur op
medische indicatie
Personenalarmering
Persoonlijke alarmering
Bril, contactlenzen en ooglaseren
Brillen en lenzen
Brillen & Contactlenzen
Brillenglazen en contactlenzen
Hoortoestel
Hoorhulpmiddelen
Hulpmiddelen
Extra zorg na een ongeval
Rollator
Hulpmiddelen mobiliteit
ADL-hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Thuisverzorgingsartikelen
Hulpmiddelenzorg: eigen bijdrage volgens
het Reglement Hulpmiddelen (3)
Trans-therapie voor behandeling
van incontinentie

