AANVULLENDE
VOORWAARDEN
PRIMA VOOR ELKAAR

ZKAANV19

In aanvulling op de voorwaarden van EUCARE zoals vermeld op het polisblad kent Prima voor elkaar enkele unieke regelingen.
Deze regelingen gelden naast de Voorwaarden van Aevitae & EUCARE.

VOOR ÁLLE VERZEKERDEN VAN PRIMA VOOR ELKAAR GELDEN DE VOLGENDE AANVULLINGEN:
BRILVERGOEDING
De onderstaande regionale opticiens hebben
aangeboden om alle verzekerden van Prima
voor elkaar een korting van 20% te geven op
monturen:

- Baas Opticiens Lienden;
- Bos Brillen Rhenen;
- Damme Optiek Kesteren.

KRAAMVERGOEDING
Prima voor elkaar geeft als aanbeveling Kraamzorg
Betuwe & Gelderse Vallei en RST zorgverleners.
Hierdoor bent u verzekerd van professionele
kraamzorg tijdens en na een bevalling.

Verzekerden met een aanvullende verzekering vanaf
Start kunnen eenvoudig via Prima voor elkaar een
kraampakket aanvragen.

U kunt de kraamzorg (zo spoedig mogelijk na de
12e week van de zwangerschap) bij het kraamburo
aanvragen.

Meer informatie:
Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei,
tel.nr. 0488-482151, www.bgvallei.nl.
RST zorgverleners, tel.nr. 0342-422324, www.rstzorg.nl

ZIEKENVERVOER TAXI & MEER DE GROENE BETUWE
vervoer wegens gezondheidstoestand van verzekerde
In de praktijk blijken niet alle vervoerscentrales goed
niet kan plaatsvinden met het openbaar vervoer.
ingespeeld te zijn op ziekenvervoer.
Hierop blijkt Taxi & Meer de Groene Betuwe één van
Machtiging:
de uitzonderingen te zijn.
JA, vooraf moet er een machtiging worden
De vergoedingen rond ziekenvervoer zijn strak
aangevraagd via het aanvraagformulier “Medische
geregeld in de Basisverzekering.
verklaring zittend vervoer” welke u kunt downloaden
Aevitae EUCARE heeft zich bereid verklaart om naast
van onze website of bij ons kan opvragen.
haar bestaande gecontracteerde vervoersbedrijven
Wanneer de machtiging akkoord is kan naast de
voor verzekerden van Prima voor elkaar ook
gecontracteerde vervoerders ook gebruik gemaakt
Taxi & Meer De Groene Betuwe te vergoeden.
worden van Taxi & Meer de Groene Betuwe
tel: 0344-603200
Omschrijving:
Meer informatie kunt u vinden op
Vergoeding van zittend ziekenvervoer voor zover
www.taxidegroenebetuwe.nl
dit verband houdt met verpleging, onderzoek of
behandeling waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk
voor rekening van EUCARE komen waarbij het
VOOR VERZEKERDEN MET EEN OPTIMAALDEKKING GELDEN DE VOLGENDE AANVULLINGEN:
FYSIOTHERAPIE
Vanuit de aanvullende Optimaal dekking vergoed
EUCARE maximaal 27 behandelingen voor
fysiotherapie per kalenderjaar. In aanvulling op
die regeling biedt Prima voor elkaar de volgende
uitbreiding aan:
Vanaf de 28ste behandeling, binnen één kalenderjaar,
vergoedt Prima voor elkaar de extra behandelingen

t/m de 36ste behandeling. Dit mits de fysiotherapeut
voorkomt op de lijst van geselecteerde therapeuten.
Deze lijst kunt u downloaden van de website
www.primavoorelkaar.com of bij ons kantoor opvragen.
Daarbij moeten de eerste 27 behandelingen ook
verricht zijn door die geselecteerde fysiotherapeut
Daarbij moeten de eerste 27 behandelingen ook
verricht zijn door die geselecteerde fysiotherapeut.

VOOR VERZEKERDEN MET EEN ROYAAL-, OPTIMAAL- EN EXCELLENTDEKKING GELDEN DE
VOLGENDE AANVULLINGEN:
OPTOMETRIE
Prima voor elkaar onderkent het belang van goede
oogzorg. Daarom wordt dit toegankelijk gemaakt door
vanaf 2014 een jaarlijkse vergoeding van € 120,- per
verzekerde ter beschikking te stellen.
Dit indien het optometrisch of orthoptisch onderzoek
verricht wordt door Damme Optiek & Optometrie
in Kesteren of Bos Brillen optometrisch centrum in
Rhenen.
REGIONALE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING
In de praktijk blijken enkele regionale hulpverleners
niet te voldoen aan de door EUCARE gestelde eisen.
Dat is jammer, want daardoor blijven een aantal
zorgverleners qua vergoeding buiten beeld.
Prima voor elkaar vergoed nota’s ten gevolge van de
volgende probleemgebieden:
- depressieve klachten: verband houdend met
geringe eigenwaarde, rouw, perfectionistisch zijn,
weinig zelfvertrouwen, ingrijpende gebeurtenissen,
trauma’s of andere onderliggende oorzaken
- angstklachten: verband houden met een fobie,
faalangst, sociale angst, paniek of straatvrees.
- omgaan met een handicap
- omgaan met agressie
Probleemgebieden in verband met werk,
echtscheiding, leerproblemen en opvoeding vallen
niet onder de dekking.

DIEETADVISERING
Vanuit de positieve samenwerking met
Diëtistenpraktijk Eetstijl en Diëtistenpraktijk De
Linge geven wij in aanvulling op de vergoedingen
door Aevitae EUCARE een bijdrage van maximaal
€ 100,- per verzekerde, per kalenderjaar. Voor meer
informatie over beide diëtistenpraktijken verwijzen
wij u graag naar hun websites: www.eetstijl.nl en
www.lingevoeding.nl.
HOOGTETRAINING
Verzekerden van Prima voor elkaar die een
abonnement hebben voor de hoogtecabine bij
Sportcentrum Juliën ontvangen een tegemoetkoming
van € 25,- per maand mits ze actief aan de slag zijn
in het kader van: - strijd tegen COPD;
- suikerziekte;
- astma.
Samen met het team van Sportcentrum Juliën wil
Prima voor elkaar blijvende ondersteuning geven

Per consult wordt € 40,- vergoed, met een maximum
van € 120,- per kalender jaar. U kunt de originele
nota’s rechtstreeks bij Prima voor elkaar declareren.
Meer informatie over optometrie kunt u vinden op
www.damme.nl.

Prima voor elkaar heeft met de volgende instanties
een samenwerkingsverband:
- “Mutare” uit Ochten, meer info via www.mutaremaatschappelijkwerk.nl
- “Blij met mij” uit Rhenen. Meer info via www.
blijmetmij.nu/waar-en-wanneer/blij-met-mijrhenen
- “Praktijk de Ridder” uit Ochten. Meer info via www.
praktijkderidder.nl
Wij vergoeden 75% van een consult met een
maximum van € 250,- per jaar.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunt u
een aanvraagformulier ‘Psychosociale hulpverlening’
downloaden van de website www.primavoorelkaar.
com of bij ons kantoor opvragen.

aan het optimaliseren van leefomstandigheden van
genoemde patiënten. De vergoeding geldt slechts
voor de maanden dat verzekerde actief aan het
programma heeft deelgenomen.
VITALFITNESS
Verzekerden van Prima voor elkaar die een
abonnement hebben voor VitalFitness bij
Sportcentrum Juliën ontvangen een tegemoetkoming
van € 25,- per maand mits ze actief aan de slag zijn
in het kader van het VitalFitness programma.
Samen met het team van Sportcentrum Juliën wil
Prima voor elkaar blijvende ondersteuning geven aan
het optimaliseren van de gezondheid. De vergoeding
geldt slechts voor de maanden dat verzekerde actief
aan het programma heeft deelgenomen.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunt u
zich wenden tot Sportcentrum Juliën.

ADOPTIEVERGOEDING
Wanneer er sprake is van adoptie regelt Prima voor
elkaar een aanvullende vergoeding voor de adoptie
tot € 500,- per adoptiekind. Om voor deze vergoeding
in aanmerking te komen dient het volledige gezin
verzekerd te zijn via Prima voor elkaar.
PREVENTIEVE CURSUSSEN
Voor verzekerden met een aanvullende dekking
Start, Royaal, Optimaal en Excellent wordt er een
vergoeding gegeven voor preventieve cursussen.
Het betreft cursussen m.b.t.:
- hartproblemen
- lymfoedeem
- reumatoïde artritis
- artrose of de ziekte van Bechterew
- diabetes type 2
- hulp bij afvallen
- basis reanimatiecursus
- EHBO cursus

De adoptievergoeding kunt u schriftelijk aanvragen
bij Prima voor elkaar. Bij de aanvraag ontvangen
we graag een kopie van de adoptieverklaring en
aankomstdatum in Nederland.

-

cursus eerste hulp bij kinderongevallen
cursus lekker in je vel
kanjertraining
bewegen voor ouderen

In de voorwaarden ligt vastgelegd aan welke
voorwaarden de cursus moet voldoen.
Per cursus wordt een vergoeding gegeven van
maximaal € 115,-. Wij informeren u graag hoe u in
aanmerking kunt komen voor deze vergoeding.

Vanaf de aanvullende dekking Intro is er een vergoeding voor de volgende cursussen:
Verminderen van alcoholgebruik tot maximaal € 300,=
Counselling
tot maximaal € 300,=
Mindfulness
tot maximaal € 250,=
Hulp bij afvallen
tot maximaal € 250,=
Slaapcursus
tot maximaal € 150,=
En zo zijn er nog diverse andere cursussen waarvoor EUCARE een vergoeding beschikbaar stelt.
In de voorwaarden treft u de specificatie aan.
Ook hier wordt in de voorwaarden vastgelegd aan welke voorwaarden de cursus moet voldoen om in
aanmerking te komen voor vergoeding.

Bonegraafseweg 6		
Postbus 99
4050 EB Ochten
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: 0344 - 647070
: 0344 - 644306
: info@primavoorelkaar.com

