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Staat de aandoening op
de ‘lijst-Borst’ vermeld?

Nee.

Ja.

Bent u alléén basis of ook aanvullend
verzekerd?

Alle behandelingen worden uit vergoed uit
de basisverzekering voor een periode
afhankelijk van de aandoening.

Aléén basis verzekering:

Basis + aanvullende verzekering:

Eerste 9 behandelingen worden vanuit de
basisverzekering vergoed.

Eerste 9 behandelingen worden vanuit de
basisverzekering vergoed.

Er worden nogmaals 9 behandelingen
vergoed vanuit de basisverzekering indien
de behandeling nog niet het gewenste
resultaat heeft.

Er worden nogmaals 9 behandelingen
vergoed vanuit de basisverzekering indien
de behandeling nog niet het gewenste
resultaat heeft.

De rest van de behandelingen moet zelf
betaald worden.

Na 18 behandelingen worden extra
behandelingen vergoed door de
aanvullende verzekering. Het aantal van
deze behandelingen is afhankelijk van de
grootte van uw aanvullende verzekering.
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Staat de aandoening op
de ‘lijst-Borst’ vermeld?

Nee.

Ja.

Bent u alléén basis of ook
aanvullend verzekerd?

Bent u alléén basis of ook
aanvullend verzekerd?

AlLéén basis verzekering:
u vergoed alles zelf.

Basis + aanvullende verzekering:
Het aantal behandelingen
vergoed is afhankelijk van de
grootte van uw aanvullende
verzekering.

Alléén basis verzekering:
U betaalt de eerste 20
behandelingen zelf. Vanaf de 21ee
behandeling worden de
behandelingen vergoed uit de
basisverzekering voor een
periode afhankelijk van de
aandoening.

Basis + aanvullende verzekering:
Dit betekent dat de eerste 20
behandelingen zelf betaald
moeten worden of, indien
aanwezig én voldoende groot, uit
de aanvullende verzekering
vergoed worden.

Vanaf de 21e behandeling
worden de behandelingen
vergoed uit de basisverzekering
voor een periode afhankelijk van
de aandoening.
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FFOSJTJDPPQLPTUFO0NEJFSFEFOSBEFOXJKVBBOPNVHPFE
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