
Wij begrijpen dat u niet teveel tijd kwijt wilt zijn aan uw zorgverzekering. 
Daarom kunt u de korte, de krachtige of de uitgebreide uitleg lezen.

Zorgnieuws 2017 
Kort. Krachtig. Of uitgebreid.

OHRA, Postbus 4172, 5004 JD Tilburg.
De regering had op het moment van productie van deze folder nog niet definitief besloten over de wettelijke wijzigingen in de basisverzekering. 
Op www.ohra.nl/uwzorgverzekering vindt u de laatste stand van zaken. Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de 
verzekeringsvoorwaarden inzien bij de kamer van koophandel, aanvragen bij OHRA of bekijken op www.ohra.nl/zorg. Op de verzekeringsovereenkomst is  
het Nederlands recht van toepassing. OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. (kvk 27093766 en 09067645) is als 
onderdeel van CZ aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Gezondheidszorg, www.skgz.nl. Wij beschikken over een interne klachtenprocedure 
(www.ohra.nl/klantenservice). Onder anderen DNB en de Autoriteit Financiële Markten (12001009 en 12000614) zien toe op hoe OHRA als zorgverzekeraar werkt.

Huurtermijn plaswekker 

Besnijdenis

Bovenooglidcorrectie

Laserontharing door schoonheidsspecialist

Gezondheidscursussen, beweegprogramma’s, preventief onderzoek

Herstellingsoord

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend 
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Compleet

90 dagen 4 maanden

Verzekering 2016 2017
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Compleet 
OHRA Uitgebreid Vitaal

100% Naar basisverzekering

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend 
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Compleet 
OHRA Uitgebreid Vitaal

De schoonheidsspecialist voert zelfstandig 
de behandeling uit

De behandeling moet uitgevoerd worden 
onder verantwoordelijkheid van een 
dermatoloog of huidtherapeut

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend € 100,-

OHRA Extra Aanvullend € 150,-

OHRA Uitgebreid € 200,-

OHRA Jongeren €   50,-

OHRA Uitgebreid Vitaal € 250,-

OHRA Extra Uitgebreid € 250,-

OHRA Compleet € 300,-

OHRA Extra Sterk € 250,-

Verzekering 2016 2017
Bij medische noodzaak:
OHRA Aanvullend
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Uitgebreid Vitaal 
OHRA Jongeren  
OHRA Zelfverzekerd Compact

100% Naar basisverzekering

Om andere redenen:
OHRA Extra Aanvullend
OHRA Uitgebreid
OHRA Extra Uitgebreid

€ 250,- Geen vergoeding

Naar gratis module OHRA Gezond: 
▪ Gezondheidscursussen  € 150,- 
 en -programma’s  
▪  Preventief onderzoek € 150,-

Verzekering 2016 2017
OHRA Compleet 100% € 2.000,-

kort

10
sec

krachtig

1
min 

uitgebreid

5
min

Mantelzorg
Als de mantelzorger of de ontvanger van mantelzorg  
verzekerd is bij OHRA, gelden onderstaande vergoedingen.

Fysiotherapie

Stottertherapie

Traumaverwerking (niet werkgerelateerd)

Brillenglazen en contactlenzen

Vervangende lingerie na borstamputatie

Verzekering 2016 2017
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Uitgebreid Vitaal
OHRA Compleet

100% Geen vergoeding

Verzekering 2016 2017
Geldt voor alle aanvullende 
verzekeringen met  
uitzondering van: 
OHRA Sterk 
OHRA Extra Sterk 
OHRA Zelfverzekerd Compact 
OHRA Gezond

Geen vergoeding Eenmalig € 90,- 

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend € 50,- per 2 jaar Geen vergoeding

Verzekering 2016 2017
Vervangende mantelzorger: 
OHRA Aanvullend 
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Uitgebreid Vitaal 
OHRA Compleet 

14 dagen per jaar

Mantelzorgcursus:
OHRA Aanvullend 
OHRA Extra Aanvullend 
OHRA Uitgebreid 
OHRA Extra Uitgebreid 
OHRA Uitgebreid Vitaal 
OHRA Compleet 

Eenmalig € 150,-

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend 4 behandelingen 9 behandelingen

Verzekering 2016 2017
OHRA Aanvullend 100% Geen vergoeding  

OHRA Extra Aanvullend 100% € 250,- 

OHRA Uitgebreid 100% € 500,- 

OHRA Extra Uitgebreid 100% € 750,- 

OHRA Compleet 100% € 1.000,-

Wilt u meer weten over uw OHRA Zorgverzekering?
Kijk op www.ohra.nl/uwzorgverzekering



Zorgnieuws kort: 10 seconden
 

 ▪ Bij OHRA heeft u vrije zorgkeuze. Altijd. Overal.
 ▪ Het eigen risico blijft gelijk in 2017: € 385,-. 
 ▪ Een aantal dekkingen in de basis- en aanvullende verzekeringen is aangepast. 
 ▪ Tot en met 31 december 2016 kunt u uw polis wijzigen.

  Meer weten over uw OHRA Zorgverzekering?
  Kijk op www.ohra.nl/uwzorgverzekering

Zorgnieuws uitgebreid: 5 minuten
Bij OHRA vinden we dat u zélf moet kunnen kiezen welk ziekenhuis, welke fysio- 
therapeut of andere zorgverlener u bezoekt. Dit geldt óók voor de aanvullende (tan-
darts) verzekeringen. Zo kunt u altijd naar een zorgverlener bij u in de buurt.
Het maakt niet uit of wij afspraken hebben met uw zorgverlener, wij betalen de 
rekening als het binnen uw verzekering valt. Dus geen verrassingen achteraf.  
Dat noemen wij échte vrije zorgkeuze!

Zorgnieuws krachtig: 1 minuut 
De belangrijkste punten van uw zorgverzekering op een rij:

Vrije zorgkeuze. Altijd. Overal.
▪ Kies zelf uw ziekenhuis, fysiotherapeut of andere zorgverlener.

 ▪ Dit geldt óók voor de aanvullende (tandarts) verzekeringen.
 ▪ Altijd de zorgverlener van uw keuze bij u in de buurt.
 ▪ Wij vergoeden alle zorgkosten die binnen uw verzekering vallen volledig, 
  welk ziekenhuis of welke zorgverlener u ook kiest.
 ▪ Vaak verstuurt de zorgverlener de rekening direct naar ons.

 Eigen risico
 ▪ Het eigen risico blijft gelijk in 2017: € 385,-.
 ▪ U kunt het verplichte eigen risico gespreid betalen in  
  10 termijnen van € 38,50.
 ▪ Eigen risico niet (volledig) opgemaakt? 
  Wij storten het restant terug.

 Polis wijzigen
 ▪ Een aantal dekkingen in de basis- en aanvullende verzekeringen is aangepast.
 ▪ Geef uw wijzigingen uiterlijk 31 december 2016 aan ons door.
 ▪ Dit gaat heel eenvoudig via www.mijnohrazorgverzekering.nl

 Niets wijzigen?
 ▪ Dan hoeft u niets te doen.
 ▪ Uw zorgpas blijft in 2017 gewoon geldig, of u uw polis wijzigt of niet.

 Jaarpremie vooruit betalen?
 ▪ U kunt de jaarpremie 2017 vooruitbetalen in december 2016, onder 
  vermelding van uw relatienummer en omschrijving ‘jaarpremie 2017’. 
 ▪ Liever gespreid betalen? Dat kan natuurlijk ook. 

 Meer weten over uw OHRA Zorgverzekering?
 Alle informatie vindt u op ohra.nl/uwzorgverzekering Wilt u meer weten over uw OHRA Zorgverzekering?

Kijk op www.ohra.nl/uwzorgverzekering

kort

10
sec

uitgebreid

5
min

krachtig

1
min 

 Wat verandert er in  
de basisverzekering?

 
Onze overheid bepaalt elk jaar de wijzigingen  
in de basisverzekering. Deze gelden voor alle 
verzekeraars en zijn dus voor iedereen hetzelfde. 
We hebben de wijzigingen verdeeld in een  
aantal groepen. Zo kunt u snel zien wat voor  
u van belang is.

Eigen risico
Het eigen risico blijft gelijk in 2017: € 385,-
▪ U kunt het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 termijnen van € 38,50.
▪ Eigen risico niet (volledig) opgemaakt? Wij storten het restant terug.

Jaarpremie vooruit betalen?
U kunt de jaarpremie 2017 vooruitbetalen in december 2016, onder vermelding van uw relatienummer 
en omschrijving ‘jaarpremie 2017’. 
▪ Betaalt u via automatisch incasso? Betaal de jaarpremie dan tussen 17 en 21 december 2016. 
 Wij schrijven de premie dan in januari niet meer van uw rekening af. 
▪ Betaalt u via een acceptgiro? Dan kunt u de betaling doen tussen 17 en 30 december 2016. 
 U hoeft niet op de acceptgiro te wachten. 
Vermeld uw relatienummer en dat het om de jaarpremie 2017 gaat. Uw premie voor 2017 vindt u op uw 
nieuwe polis. Het IBAN rekeningnummer van OHRA is: NL47 INGB 0657 5016 46 (BIC: INGBNL2A).

Uw polis wijzigen?
Als u wijzigingen heeft, kunt u die tot uiterlijk 31 december 2016 aan ons doorgeven. Dit kan heel 
eenvoudig via www.mijnohrazorgverzekering.nl. U ontvangt een bevestigingsmail. Wilt u niets wijzigen? 
Dan hoeft u niets te doen. Uw zorgpas blijft in 2017 gewoon geldig, of u uw polis wijzigt of niet.

Eigen bijdragen 2017
Implantaat gedragen prothese 

Gedragen op de onderkaak 2016: € 125,- per kaak 
2017: 10% van de totale kosten

Gedragen op de bovenkaak 2016: € 125,- per kaak 
2017: 8% van het gehele implantaat

Reparatie en rebasen kunstgebit

2016: geen eigen bijdrage 
2017: 10% van de totale kosten

Overige eigen bijdragen 
De overige eigen bijdragen worden in 2017  
geïndexeerd. U vindt de nieuwe bedragen op 
www.ohra.nl/uwzorgverzekering. 

Bepaalde vormen van plastische chirurgie
Operaties die worden vergoed vanuit de basisverzekering, waarvan de medische 
noodzaak is gebleken. 
▪ Borstvergroting bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij 
 man-vrouw transgenders.
▪ Bovenooglidcorrectie bij ernstige beperking van het gezichtsveld door verslapping 
 of verlamming. 
▪ Besnijdenis om medische redenen. 
 
Vervanging snij- of hoektanden
Als blijvende snij- en/of hoektanden niet aangelegd zijn of ontbreken door een ongeluk 
voor de 18e verjaardag, wordt vervanging door een kroon vergoed tot 23 jaar. 
In 2016 is dit tot 18 jaar.
 
Kortdurend verblijf in een zorginstelling
Kortdurend verblijf in een zorginstelling na een operatie of ziekenhuisopname wordt vanaf 
2017 vergoed vanuit de basisverzekering, voor verzekerden die om medische redenen 
tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Fysiotherapie bij etalagebenen
Vergoeding van 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2 
(Gesuperviseerde Loop Therapie (GLT)). In 2016 vergoedt de basisverzekering de eerste 
20 behandelingen niet.

Het eigen risico blijft gelijk in 
2017: € 385,-

De nieuwe vergoedingen in de basisverzekering 2017:

Medische behandeling

Mantelzorg

Hulpmiddelen

Kinderen

Preventie

Therapie

Wijzigingen in onze 
aanvullende verzekeringen

Met aanvullende verzekeringen kunt u zich 
verzekeren tegen extra zorgkosten die de 
basisverzekering niet vergoedt. Wij hebben 
in onze aanvullende pakketten een aantal 
dekkingen veranderd voor 2017. Behalve 
de wijzigingen in deze folder verandert er 
niets in onze aanvullende verzekeringen. 
Onze tandverzekeringen blijven in 2017 
ongewijzigd. Op de achterkant van deze 
folder vindt u alle wijzigingen op een rij.


