Natuurlijk ben je vrij in de keuze een GeboorteTENS particulier aan te schaffen, maar een
groot aantal Zorgverzekeraars vergoeden de koop of de huur van een GeboorteTENS!

Vergoeding GeboorteTENS Zorgverzekeraars 2018
Koop:
De Achmea-groep vergoedt, bij een aanvullende polis, éénmalig de koop van een
GeboorteTENS tot een max. van € 95,00.
Voorwaarde voor vergoeding:
• Volledig ingevuld bestelformulier
• Zwangerschapsverklaring / verwijsbrief van je zorgverlener (VK of gyn.)
• òf een volledig ingevulde Akkoordverklaring te verzenden (digitaal of per post) naar
Dianne Sissing-van der Meer (Mothercare4babies).
Mothercare4babies kan rechtsreeks bij de Achmea-groep declareren.
De Obi TENS + wordt volledig vergoed en kan kosteloos opgehaald of verzonden worden.
Kies je voor de Elle TENS 2 betaal je een eigen bijdrage van € 14,25 indien je deze ophaalt of
€ 20,- indien deze verzonden moet worden. Een GeboorteTENS wordt geleverd na ontvangst
van een akkoord- of zwangerschapsverklaring of verwijzing en, indien van toepassing, de
eigen bijdrage. Je ontvangt hiervoor een factuur.
Onder de Achmea–groep, die vergoedt, valt:
• Avero-Achmea
Start, Extra, Royaal en Excellent polis
• OZF
AV Compact en AV Royaal
• Pro Life
Medium, Large en Extra Large
• Zilveren Kruis
Achmea Compleet, Comfort, ComfortPlus, Gezinnen,
GezondSamen, Optimaal aanvullend 2 en 3,
2**, 3*** en 4 ****
• Nedasco
Avèro Achmea
• AEvitae
Avèro Achmea
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Daarnaast zijn er een aantal Zorgverzekeraars die de koop van een GeboorteTENS vergoeden
na declaratie van de Verzekerde zelf. In dat geval ontvang je van ons een factuur die je zelf
kunt indienen.
Dit geldt o.a. voor:
• Ditzo
• De Amersfoortse
• Kettlitz Wulfse
• ONVZ

aanvullende verzekering ZorgBest.
Aanvullend Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal
Start, Royaal. Optimaal en Excellent
Optifit of hoger (€ 75,- voor huur of koop.
Let op ; ONVZ noemt een GeboorteTENS een Bevallings-TENS )

Huur:
De kosten voor de huur van een GeboorteTENS is voor max. 6 weken HUUR.
Hiervoor ontvang je een factuur, die voldaan dient te worden. Met deze factuur declareer je
zelf bij je zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraars die de huur tot een max. van € 75,00 vergoeden:
•

Delta Lloyd

•
•

Energiek
Ohra

•
•
•
•

ONVZ
PNO
Salland
VvAA

Start, Extra, Compleet, Comfort en Top
(toestemming vragen aan de zorgverzekering)
Top
Uitgebreid, Extra Uitgebreid en Compleet
(toestemming vragen aan de zorgverzekering)
Optifit of hoger (€ 75,- voor huur of koop)
Compleet
aanvullend TOP
Zorgverzekering Optimaal,Top en Excellent

Raadpleeg ook je Zorgverzekeringspolis of neem contact op met je Zorgverzekeraar.
Wij garanderen niet dat bovenstaand overzicht volledig is, noch kun je aan deze lijst rechten
ontlenen.
Sommige verzekeringen vragen een voorschrift/akkoordverklaring van jouw verloskundige,
gynaecoloog of huisarts kan tonen. Klik hier voor het downloaden van de verklaring.
Voor vragen/advies kun je bij mij (mothercare4babies) terecht.

