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Uw Delta Lloyd 
Zorgverzekering 
Met uw Delta Lloyd Zorgverzekering bent u ook in 2018 verzekerd 
van de beste zorg. Want uit onze producten kiest u zelf het pakket aan 
verzekeringen dat past bij uw wensen en behoeften.

Regie over de beste zorg
U bent bij Delta Lloyd goed verzekerd. Een prettig gevoel. We staan garant voor 
de kwaliteit van onze producten, voor een uitstekende service en voor een 
goede prijs. We willen dat u de beste zorg krijgt als u deze nodig hebt. Daarom 
bieden wij een restitutieverzekering met vrije zorgkeuze.  
Naast de basisverzekering bieden we uitgebreide aanvullende verzekeringen en 
veel extra services, zoals een second opinion via Best Doctors en de 
Gezondheidslijn.  

De beste zorg als het erop aan komt
Best Doctors®
Twijfelt u over de behandeling die uw arts 
voorstelt? Wilt u weten of er andere
behandelingen mogelijk zijn? Of helpt de 
huidige medische behandeling niet?
Dan is soms een frisse blik op de zaak 
nodig. Best Doctors® levert second
opinions en medisch advies door 
internationale topspecialisten. 

Delta Lloyd Gezondheidslijn
Hebt u klachten of vragen over uw 
gezondheid? Twijfelt u of het nodig is uw
huisarts te bellen? Dan is er de  
Delta Lloyd Gezondheidslijn.  
Ervaren verpleegkundigen beantwoorden 
al uw vragen. En als het nodig is, 
overleggen ze met een arts. 
De Delta Lloyd Gezondheidslijn: 
026 353 53 12

Persoonlijke Gezondheidscheck
De Persoonlijke Gezondheidscheck 
is in alle aanvullende verzekeringen 
opgenomen! Deze online check biedt 
inzicht in uw levensstijl en risico’s 
op onder andere diabetes, hart- en 
vaatziekten, nierschade en COPD.

Meegroeiservice
Elk jaar mag u per 1 januari uw 
zorgverzekering aanpassen. Maar wat als 
er in de loop van het jaar iets verandert 
in uw levenssituatie, waardoor u anders 
verzekerd wilt zijn? Geen probleem. Wij 
hebben de Meegroeiservice. Daarmee 
wijzigt u ook tijdens het jaar eenmalig uw 
aanvullende verzekering.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering
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Uw Delta Lloyd  
voordelen
Uw eigen risico gespreid betalen
Verwacht u zorgkosten? Bij Delta Lloyd mag u het verplicht eigen risico in 
delen betalen. U past dit eenvoudig aan in Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering. 
Zo voorkomt u dat u ineens een groot bedrag kwijt bent. U betaalt dan tien 
maandelijkse termijnen van € 38,50. Is uw eigen risico niet helemaal gebruikt? 
Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.

Flexibele datum premiebetaling
Betaalt u uw premie automatisch? Dan gebeurt dit altijd aan het begin van de
maand. Misschien komt het wel eens voor dat dit niet uitkomt. Dat het te vroeg
afgeschreven wordt of juist te laat. Bij ons heeft u de keuze uit vier momenten.
U geeft gewoon via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering door wat u het beste
uitkomt.

Korting als u per kwartaal of per jaar betaalt
Normaal betaalt u de premie voor uw zorgverzekering per maand. Maar als u
per kwartaal betaalt, krijgt u 0,5 procent korting op uw premie. En betaalt u
per jaar, dan krijgt u 2 procent korting. Wilt u de premiebetaling
aanpassen? Dat kan via Mijn Delta Lloyd Zorgverzekering.

Kies het beste ziekenhuis
Naar welk ziekenhuis gaat u voor een onderzoek of behandeling? Bekijk de
verschillen met de Zorgvergelijker van Delta Lloyd. Zo hebt u een duidelijk
overzicht en vindt u snel en eenvoudig de beste zorg. Meer informatie?
Kijk op www.deltalloyd.nl/zorgvergelijker.

Pakketvergelijker
Op www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering vindt u onze pakketvergelijker met
een volledig overzicht van alle vergoedingen van onze basisverzekering en
aanvullende (tandarts)verzekeringen.



5

Wettelijke wijzigingen  
in de basisverzekering
Verplicht eigen risico
De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico voor iedereen van achttien
jaar en ouder. Het verplicht eigen risicio geldt niet voor alle zorg. Zo hebt u
bijvoorbeeld geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts, verloskundige
hulp, kraamzorg en hulpmiddelen in bruikleen. Het bedrag van het verplicht 
eigen risico blijft in 2018 € 385,- per jaar.

Nieuwe vergoedingen in de basisverzekering
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe vergoedingen. Voor onder-
staande nieuwe vergoedingen geldt het verplicht eigen risico van € 385,-.  
Kijk voor meer informatie op www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering.

Oefentherapie bij artrose in heup- en kniegewrichten
Met ingang van 1 januari 2018 worden twaalf sessies oefentherapie voor 
mensen met artrose in de heup- en kniegewrichten vergoed vanuit de  
basisverzekering. In 2017 worden deze behandelingen vergoed uit de  
aanvullende verzekering.

Zittend ziekenvervoer
Oncologiepatienten die imuuntherapie ondergaan in het ziekenhuis krijgen per 
1 januari 2018 een vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar de 
behandeling. In 2017 is voor deze indicatie geen vergoeding.

Verpleging en verzorging als gevolg van geneeskundige zorg voor 
kinderen tot 18 jaar
Verpleging en verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg voor 
kinderen tot 18 jaar wordt voortaan vergoed uit de basisverzekering.  
In 2017 is deze vergoeding opgenomen in de Jeugdwet en wordt dit geregeld 
door de gemeente.
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Wijzigingen in de basisverzekering
Kaakoverzichtsfoto bij kinderen onder de 18 jaar
In 2018 moet toestemming worden aangevraagd voor kaakoverzichtsfoto’s 
(X21) bij kinderen onder de 18 jaar. In 2017 is hiervoor geen toestemming 
nodig.

Mondzorg: Overkappingsprothesen
Vanaf 2018 is een machtiging nodig voor overkappingsprothesen. In een aantal 
gevallen zijn hiervoor afspraken gemaakt met zorgverleners. Deze kunt u 
terugvinden in de Zorgvergelijker. U vindt deze op www.deltalloyd.nl/
zorgvergelijker.

Prijzen en tarieven
Geïndexeerde tarieven
Ieder jaar wordt de basisverzekering door de overheid geïndexeerd.
Dit betekent dat de bedragen voor vergoedingen en eigen bijdragen aangepast
worden aan de kosten van zorgverlening, hulp- en geneesmiddelen.
Sommige bedragen stijgen, andere dalen. Alle nieuwe tarieven vindt u op
www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering.
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Wijzigingen in onze 
aanvullende verzekeringen
Naast de wettelijke veranderingen door de overheid wijzigt  
Delta Lloyd in 2018 zelf ook enkele zaken in de aanvullende 
verzekeringen.

Wijzigingen in aanvullende verzekeringen
2017 2018 

Eigen bijdrage poliklinische bevalling
Delta Lloyd Start 
Delta Lloyd Extra

100%
100%

€ 100
€ 150

Eigen bijdrage kraamzorg
Delta Lloyd Extra

100% € 150

Ongedaan maken sterilisatie
Delta Lloyd Compleet

100% Geen vergoeding

Oncologisch nazorgprogramma  
(Herstel & Balans)
Delta Lloyd Compleet
Delta Lloyd Comfort
Delta Lloyd Top
Delta Lloyd Zilver

Vergoeding vanuit 
de aanvullende 
verzekering

Vergoeding vanuit 
de basisverzeke-
ring

Acnebehandeling met laser door  
een schoonheidsspecialist
Alle aanvullende verzekeringen

Zelfstandig Onder verant-
woordelijkheid van 
een dermatoloog 
of huidtherapeut.

UV-B lichtapparatuur
Delta Lloyd Extra
Delta Lloyd Compleet
Delta Lloyd Comfort
Delta Lloyd Top

Vergoeding vanuit 
de aanvullende 
verzekering

Vergoeding vanuit 
de basisverzeke-
ring

Mondzorg bij ongevallen
De tandheelkundige behandeling moet binnen 2 jaar na datum van het ongeval zijn 
afgerond tenzij dit medisch niet mogelijk is. Deze zorg is opgenomen in alle  
aanvullende verzekeringen en in alle tandartsverzekeringen.



Meer informatie?
Wilt u meer weten over uw Delta Lloyd Zorgverzekering? 
Kijk dan op www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering 

Delta Lloyd Zorgverzekering

Postbus 4016

5004 JA Tilburg

www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Toen deze brochure naar de drukker ging, had de overheid de wijzigingen in de 
basiszorgverzekering nog niet definitief vastgesteld. Ze kunnen dus nog veranderen. 
Op www.deltalloyd.nl/uwzorgverzekering vindt u de laatste status. Op de verzekerings-
overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Wij beschikken over een interne 
klachtenprocedure (www.deltalloyd.nl/klantenservice). Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. 
(kvk nummer 27118912) is als onderdeel van CZ aangesloten bij de Stichting Klachten en 
Geschillen Gezondheidszorg, www.skgz.nl. Onder andere De Nederlandse Bank en de 
Autoriteit Financiële Markten (12000584) zien toe op hoe Delta Lloyd  
Zorgverzekeringen NV  als verzekeraar werkt.D
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Overname door Nationale-Nederlanden. Wat betekent dit voor u?
Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd bundelen de krachten en gaan samen 
verder als één bedrijf: Nationale-Nederlanden. We combineren onze kennis en 
ervaring om u nog beter van dienst te zijn. De naam Delta Lloyd zal geleidelijk 
verdwijnen. We informeren u tijdig en persoonlijk over wanneer dit voor uw 
zorgverzekering het geval is. U hoeft dus zelf niets te doen. Omdat we verder 
gaan als één bedrijf, worden uw persoons- en productgegevens vanaf 1 januari 
2018 ook door Nationale-Nederlanden gebruikt. Dit is nodig om u persoonlijke 
service te bieden en relevante aanbiedingen te doen. We gebruiken uw 
persoons- en productgegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden als  
Delta Lloyd nu doet. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw 
privacy. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u kijken op  www.nn.nl/privacy. 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan kunt u op  
www.deltalloyd.nl/krachtenbundeling kijken. Hier vindt u de meest gestelde 
vragen en antwoorden over de krachtenbundeling.
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