10 redenen
om te kiezen voor de
(Collectieve) Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden

1Nieuw van Nationale-Nederlanden: zorgbundels
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Zorgbundels zijn aanvullende zorgverzekeringen passend bij jouw leven. Ben je single of samen, heb je kleine kinderen, pubers of zijn ze het huis al uit? In welke fase je
ook zit, wij hebben een zorgbundel voor je. Hierin vind je aanvullende vergoedingen
voor zorg die de basisverzekering niet verzekert en specifieke vergoedingen voor
jouw situatie. Lees meer >

Wil je onze zeer complete zorgverzekering met ruime zorgkeuze afsluiten? Dit regel
je snel en eenvoudig online. Met behulp van de Pakketvinder stem je het pakket af
op je persoonlijke wensen. Sluit de zorgverzekering bij ons af vóór 1 januari 2022,
dan zeggen wij je huidige verzekering voor je op. Lees meer >

2Combinatiepolis met ruime zorgkeuze
De basisverzekering van Nationale-Nederlanden is een combinatiepolis. Dit betekent
dat je zelf kiest naar welke zorgverlener je gaat. In de meeste gevallen betalen wij de
rekening volledig, ook als wij geen contract hebben met de zorgverlener van jouw keuze.
Er zijn een paar uitzonderingen. Maak je gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener binnen GGZ, wijkverpleging, fysio- of oefentherapie? Dan vergoeden wij 75% van
de rekening, waarbij we ook rekening houden met het maximumtarief. Lees meer >

3Tussentijds wijzigen met de Meegroeiservice
Met de Nationale-Nederlanden Meegroeiservice kun je je aanvullende verzekering
één keer per jaar tussentijds wijzigen. In deze situaties kun je de Meegroeiservice
gebruiken: zwangerschap, geboorte, adoptie/pleegkinderen, scheiding, samenwonen, huwelijk, verlies van jouw baan, kinderen het huis uit, overlijden van partner
of kind, pensionering, verhuizing. Lees meer >

4Geen wachttijden
De Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden kent geen wachttijden. Je hoeft dus
niet maanden (of zelfs een jaar) te wachten tot je zorgkosten worden gedekt. Zelfs
voor orthodontie heb je geen wachttijd.

5Altijd 100% vergoeding van tandartskosten
Met onze Tandengaaf verzekering kies je zelf het te verzekeren bedrag. Wij vergoeden
altijd 100% van de kosten tot dat bedrag en je hebt geen eigen risico. Kies zelf of
je 250, 500, 1000 of 1500 euro wil verzekeren. Voor orthodontie is geen tandartsverzekering nodig, dit wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees meer >

7Extra voordeel met ZorgGemak
ZorgGemak is een verzameling van extra voordelen voor onze klanten. Zoals
korting op brillen, reisvaccinaties en sportscholen. Maar ook op EHBO-cursussen,
mantelzorgondersteuning en zorghulpmiddelen van Medipoint. Lees meer >

8Vraag de dokter app & Gezondheidslijn
Wanneer je een zorgvraag hebt die niet kan wachten, kun je met de Gezondheidslijn
en de app Vraag de dokter terecht bij een verpleegkundige. Heb je graag telefonisch
contact, dan bel je met de Gezondheidslijn. Chat je liever? Gebruik dan de app.
In beide gevallen krijg je snel antwoord op jouw vraag, van een verpleegkundige of
van een arts als dit nodig is. Zo weet je ook ’s avonds en in het weekend snel waar je
aan toe bent. Lees meer >

9Second opinion via Best Doctors
Heb je behoefte aan extra medisch advies? Dan kun je een second opinion aanvragen
via Best Doctors®, een internationaal netwerk van specialisten. Zij begeleiden je,
zoeken de beste specialist voor jouw situatie en zorgen voor een second opinion op
afstand. Je hoeft er de deur niet voor uit, maar ontvangt wél advies over wat te doen
zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Lees meer >

10 Eerder aan de beurt met wachtlijstbemiddeling
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Wanneer je zorg nodig hebt wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Helaas zijn
wachtlijsten soms lang. Daarom heeft Nationale-Nederlanden wachtlijstbemiddeling.
Daarmee helpen we je uit te zoeken of je ergens anders eerder geholpen kan worden.
Onze zorgadviseurs regelen de doorverwijzing voor je. Lees meer >

