AANVULLENDE
VOORWAARDEN
DOMINASS

ZKAANV22

In aanvulling op de voorwaarden van EUCARE zoals vermeld op het polisblad kent Dominass enkele
unieke regelingen.
Deze regelingen komen in plaats van de EUCARE- regelingen en zijn van toepassing bij de
aanvullende dekkingen Zorg-4 en Zorg-5
ADOPTIEVERGOEDING
Wanneer er sprake is van adoptie regelt Dominass 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 Dominass.
De adoptievergoeding kunt u schriftelijk aanvragen bij Dominass. Bij de aanvraag ontvangen we
graag een kopie van de adoptieverklaring en aankomstdatum in Nederland.
PSYCHOTHERAPIE
Psychotherapie buiten de vergoedingen uit de basisverzekering om:
Omschrijving:

- psychotherapeuten die zijn aangesloten bij de N.V.V.P. of N.V.P.A.
- psychologen aangesloten bij N.I.P.
- opname / behandeling in:
			
• Pastoraal centrum De Hezenberg te Hattem
			
• Oude Hof te Oosterwolde
			
• Pastoraal Diaconaal centrum De Herberg te Oosterbeek
- Bureau voor pastorale en psycho-sociale hulpverlening Koinonia
- Begeleiding ter voorkoming van uitval door stichting Ruimzicht
		 (www.ruimzicht.nl)

Er is geen recht op vergoeding indien er sprake is van coaching/supervisie/loopbaan
begeleiding
Vergoeding:
		
		

75% van de kosten tot maximaal € 2300,- eenmalig per betalende
verzekerde (18+)
75% van de kosten tot maximaal € 500,- eenmalig per niet betalende
verzekerde (18-)

Verwijzing door

: Huisarts

Machtiging

: Ja, vooraf

De machtiging moet rechtstreeks bij Dominass worden aangevraagd middels het formulier
“Machtiging psychotherapie/werkbegeleiding”. Dit formulier stuurt Dominass op verzoek toe,
of kunt u downloaden via de site www.dominass.nl.

GEZINSHULP
Omschrijving:

een tijdelijke voorziening in het gezin van verzekerde ten gevolge van
onvoorziene omstandigheden van medische aard, teneinde de huishouding
van verzekerde niet te laten stagneren.

Door:

gezinsverzorgster/-helpster in dienst van door overheid erkende instelling.

Vergoeding:

eigen bijdrage gezinszorg, met een maximum van 26 weken per indicatie.

Machtiging:

Ja, vooraf. De aanvraag dient te worden ondersteund door een kopie van de
indicatiestelling van het CIZ, waaruit blijkt wat de indicatie is voor gezinszorg,
hoeveel uur hulp per week geïndiceerd is en voor welke periode.

PREVENTIEVE CURSUSSEN
Graag wijzen wij u nog op de mogelijkheden in de voorwaarden m.b.t. preventieve cursussen.
Deze vergoedingen gelden vanaf aanvullende dekking Zorg-2.
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
- 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 Zorg-2 is er een vergoeding opgenomen voor de volgende cursussen:
Verminderen van alcoholgebruik
Counselling			
Mindfulness			
Slaapcursus		

tot maximaal €300,=
tot maximaal €300,=
tot maximaal €250,=
tot maximaal €150,=

Health Check (care for Human) 1x per jaar.
Ook hier wordt er in de voorwaarden vastgelegd aan welke voorwaarden de cursus moet voldoen
om in aanmerking te komen voor vergoeding.

