ik! Zorgverzekeringen 2015
Wijzigingen in jouw
zorgverzekering

ik! de zelf verzekeraar

Alles-in-1

Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren.
Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende
vergoeding tegen een scherpe prijs.

Jij zorgt goed voor jezelf en daar hoort
een eerlijke zorgverzekering bij.
ik! geeft je drie opties; Gericht, Goed of Beter.
Wat je ook kiest, je hebt altijd een Alles-in-1
verzekering: basis en aanvullend.

Alles-in-1
Beter
ALLES-IN-1 gericht
Ik-Zorg Gericht

€ 5,62,- p/mnd

Basisverzekering

€ 92,21 p/mnd

met € 375,- eigen risico

de ik! zorgverzekeringen op een rij*

Ik-Zorg Goed
Inclusief tand € 250,-

€ 97,83 p/mnd

ALLES-IN-1 Beter

ALLES-IN-1 Goed

Alles-in-1 prijs
met € 875,eigen risico

€ 76,99 p/mnd

Basisverzekering
met € 375,- eigen risico

€ 16,12 p/mnd
€ 92,21 p/mnd

€ 108,33 p/mnd

*De weergegeven premies zijn gebaseerd op
Select Zorg Plan. De premies voor de aanvullende
verzekeringen gelden voor personen jonger dan 45 jaar.
Kijk op ik.nl voor de overige premies.

Ik-Zorg Beter
Alles-in-1 prijs
met € 875,eigen risico

€ 87,49 p/mnd

Inclusief tand € 300,-

Basisverzekering
met € 375,- eigen risico

€ 28,62 p/mnd
€ 92,21 p/mnd

€ 120,83 p/mnd

Alles-in-1 prijs
met € 875,eigen risico

€ 99,99 p/mnd

Kies bewust

Nieuw! Kies je
basisverzekering

De zorg in Nederland is goed. Maar de kwaliteit is
verschillend. Daarom gaan de zorgverzekeraars nog hogere
normen stellen aan zorgverleners, zorgkosten, kwaliteit en
patiëntvriendelijkheid. Alleen de zorgverleners die voldoen
aan de gestelde normen worden gecontracteerd.
De basisverzekering die je kiest, bepaalt naar welke

Dit jaar heb je bij ik! ook keuze uit verschillende basisverzekeringen.
Zo heb je nog meer invloed op de premie die je betaalt, de vergoeding
die je ontvangt en op de keuze van je zorgverlener.

zorgverleners je kunt gaan. Ga je naar een zorgverlener
die niet gecontracteerd is? Dan bestaat er de mogelijkheid
dat je moet bijbetalen voor de zorg die je kiest of hebt gehad.
Wil je geen financiële verrassingen? Kijk dan of je
zorgverlener gecontracteerd is via ik.nl/zorgverleners.

Hogere premie, vrije keuze
Goede prijs/kwaliteit

Select Zorg Plan
Natura
€ 375,- eigen risico

Kies één van de
2 basisverzekeringen

Keuze zorg plan
Restitutie
€ 375,- eigen risico
Vrije keuze van zorgverlener
en marktconforme vergoeding.

Zeer ruime keuze uit zorgverleners
in Nederland voor alle zorg die je nodig hebt.
Kans op (bij)betalen is hierdoor klein.

€ 96,25 p/mnd
€ 92,21 p/mnd

Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 2015

Wijzigingen in de Aanvullende verzekering 2015

In dit overzicht zie je de wijzigingen vanuit de overheid op de basisverzekering.

In dit overzicht zie je de wijzigingen op de aanvullende verzekering.

Wijzigingen in eigen risico, eigen
bijdragen en maximale vergoedingen

2015

Wijzigingen in de aanvullende
zorgpakketten Ik-Zorg 2015

Ik-Zorg Gericht

Eigen risico (verplicht)

€ 375,- (€ 360,- in 2014)

Mondzorg Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Vergoeding vervalt

Geïndexeerde tarieven eigen bijdragenen maximale vergoedingen

De overheid indexeert ieder jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen
van de basisverzekering. De geïndexeerde tarieven voor 2015 vind je op www.ik.nl

Wijzigingen in vergoedingen basisverzekering

2015

AWBZ-zorg

AWBZ-zorg wordt gedeeltelijk overgeheveld naar de basisverzekering.
De volgende vergoedingen vallen in 2015 onder de basisverzekering:
• Wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging thuis, ook met PGB).
• Zintuiglijk (auditief en visueel) gehandicaptenzorg.
• Langdurige geestelijke gezondheidszorg opnames tot drie jaar (dit was één jaar).

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering

• Niet-invasieve prenatale test (NIPT): Deze test spoort chromosoom-afwijkingen
tijdens de zwangerschap op.
• Reiskostenvergoeding van een orgaandonor.
• Geriatrische (ouderen) revalidatie, binnen één week aansluitend aan ziekenhuisverblijf.
• Voorwaardelijke toelating van nieuwe behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen.

Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

Gaat u in 2015 naar een zorgaanbieder met wie geen contract is afgesloten?
Dan hebt u met Select Zorg Plan recht op een vergoeding van 75% van de gemiddeld
gecontracteerde tarieven. Met Keuze Zorg Plan krijgt u een vergoeding tot maximaal het
marktconforme tarief.
De lijst met maximumvergoedingen vindt u op www.ik.nl/zorgverleners

Ik-Zorg Goed

Alleen vergoeding indien
zorgverlener is aangesloten bij
aangewezen beroepsvereniging
(zie www.ik.nl/zorgverleners)

Alternatieve zorg
Vergoeding alternatieve
beweegzorg vervalt
Beweegzorg en therapie

• Vergoeding alternatieve
beweegzorg vervalt;
• Maximaal 12 behandelingen
fysiotherapie en oefentherapie
per persoon per jaar (was 9)

Let op: dit overzicht is een beknopte weergave van de wijzigingen in de
vergoedingen voor 2015. Er kunnen geen (vergoedings)rechten worden ontleend
aan de inhoud van dit wijzigingenoverzicht. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen
altijd de verzekeringsvoorwaarden via ik.nl nadat je bent ingelogd.

• Combinatietest voor zwangere vrouwen vanaf 36 jaar.
Uit de basisverzekering

Naar de Jeugdwet (door gemeente uitgevoerd):
• Dyslexiezorg
• Geestelijke gezondheidszorg jeugd

Algemene wijzigingen basisverzekering

2015

Maximale bedrag automatische incasso eigen risico verhoogd

Betaalt u uw eigen risico per automatische incasso? Dan incasseren wij tot maximaal
€ 375,- (dit was € 250,-). Voor het resterende bedrag ontvangt u een acceptgiro.

Ik-Zorg Beter

Meer weten over alle
vergoedingen?
Kijk voor het volledige
vergoedingenoverzicht
2015 op ik.nl

Vergoeding alternatieve
beweegzorg vervalt

Van AWBZ naar
Zorgverzekeringswet

Declareren was nog
nooit zo eenvoudig

Nederlanders worden gelukkig steeds ouder. Maar hierdoor is er wel meer zorg nodig, waardoor de zorgkosten
meer en meer stijgen. Om de zorg betaalbaar te houden
wordt vanaf 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) ingrijpend hervormd. Zo wordt een
aantal aanspraken vanuit de AWBZ overgeheveld naar
de Zorgverzekeringswet (basisverzekering).

Wat verandert er voor jou?

De ik! app

Zorgnota’s dien je met het grootste gemak in
via de ik! app. Download de app, maak een foto van

Maak je gebruik van een persoonsgebonden budget

de nota, geef aan of je voor jezelf of een gezinslid wilt

(pgb) of heb je verpleging en verzorging thuis nodig,

declareren en verstuur de nota met één druk op de knop.

zoals een verpleegkundige die je wond verzorgt of je een

Wil je later je declaraties nog inzien? Dat kan. Alle nota’s

injectie komt geven? Deze zorg wordt nu betaald vanuit

die je via de app hebt ingediend worden overzichtelijk

de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder

bewaard in je persoonlijk archief van de app.

de Zorgverzekeringswet. Ook de zorg voor zintuiglijk
gehandicapten, alsmede de langdurige GGZ-zorg

Waar vind je de ik! app?

(tot max. 3 jaar) in een instelling worden voortaan
vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed.

Scan de onderstaande QR-code om
de ik! app te installeren. Of ga naar ik.nl

Naast de zorgverzekeraar en zorgkantoren gaan ook
gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij worden vanaf
1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning die
nu nog onder de AWBZ valt. De gemeente is vanaf 2015
ook verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. In de
Jeugdwet zijn alle vormen van jeugdzorg opgenomen die
te maken hebben met opvoed- en opgroeiproblematiek,
inclusief geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dyslexiezorg.
GGZ en dyslexiezorg zijn nu opgenomen in de zorgverzekering, maar vanaf 2015 is de gemeente hier voor
kinderen tot 18 jaar verantwoordelijk voor.
Voor meer informatie ik.nl/hlz

en kijk bij ‘Online gemak’.

Een compleet overzicht van alle door jou ingediende
declaraties kun je terugvinden door in te loggen.

Meer voordelen ik! app
De ik! app is niet alleen handig bij het indienen
van nota’s. De app biedt je nog meer gemak, zoals:
• Digitaal beschikbaar hebben van de
ik! zorgpas van jou en je gezinsleden.
• Europese zorgpassen (EHIC) van jou
en je gezinsleden altijd binnen handbereik.
• Direct SOS International Alarmcentrale
en andere alarmnummers bellen.
• Direct de ik! klantenservice bellen en e-mailen.

De ik! Vergoedingenzoeker

hoe zit het
ook alweer?

Met deze vergoedingenzoeker zoek je
gemakkelijk op welke vergoedingen
binnen jouw ik! zorgverzekering vallen.
Zoek via de naam van de vergoeding,
in het handige alfabetische overzicht of
kijk bij populaire vergoedingen. Zo weet
je in een handomdraai of je iets wel of
niet vergoed krijgt.

Eigen risico

ik! bemiddelt
bij wachtlijsten

ik! verzekerden
besparen met Q-plan

Wachten is vervelend. Vooral als

Als ik! klant bespaar je niet alleen

Wij werken namelijk samen met

het om medische ingrepen gaat.

op je zorgpremie met de ik! zorg-

Q-Plan. Zij zorgen ervoor dat je

• Kraamzorg en verloskundige hulp;

Sta je noodgedwongen op een

verzekering. Je krijgt ook korting op

zoveel mogelijk kunt besparen op

• Verpleging en verzorging thuis;

wachtlijst voor bijvoorbeeld een

al je aankopen bij vakantieparken,

je reguliere uitgaven en maken

• Hulpmiddelen in bruikleen;

eerste consult bij een specialist, een

elektronica- en kledingwinkels.

dat zo makkelijk mogelijk voor je.

• Eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen;

operatieve ingreep of een MRI scan?

• Zorg uit uw aanvullende verzekering.

Doe dan gerust een beroep op ik!.

Het eigen risico is in 2015 vastgesteld op € 375,-.
Daarnaast kun je een vrijwillig eigen risico kiezen.
Het eigen risico is bijvoorbeeld niet van toepassing op:
• Behandeling door huisarts
(behalve uitbestede laboratoriumonderzoeken);

Wij zoeken graag naar kortere
wachttijden bij ziekenhuizen of

Nieuw is dat Q-plan voor ik! klanten

zelfstandige behandelcentra (ZBC)

voortaan helemaal gratis is!

binnen je regio.
Sta je op een wachtlijst en wil je dat ik!
voor jou bemiddelt? Neem dan contact
op met ik! via zorg@ik.nl

ik! regel mijn
verzekeringszaken
online op ik.nl

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt
u ter informatie aangeboden. Aan de inhoud van deze brochure kunt u echter geen (vergoedings)
rechten ontlenen. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de verzekeringsvoorwaarden via
ik.nl. Of neem contact op met de klantenservice.
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