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Beste leden van de VG-Océ, 
 
Van Dhr. Jaap Hoogland, C&B Specialist | HR Compensation & Benefits, ontvingen wij een 
vooraankondiging van AON/One Underwriting, onze ziektekostenverzekeraar,  die wij graag onder 
uw aandacht willen brengen. 

Nieuws over onze collectieve zorgverzekering 

Zoals u wellicht weet, bieden wij al jaren een collectieve zorgverzekering aan via Aon/One 
Underwriting (voorheen IAK Verzekeringen) voor alle medewerkers en hun gezinsleden. 

Met ingang van 1 januari 2021 gaat er aan de inhoud iets veranderen 

Vitaliteit en preventie steeds belangrijker 

Gezondheid is ontzettend belangrijk en uiteraard wilt u dat alles goed geregeld is als er zorg nodig is. 
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Vitaliteit en preventie spelen een steeds grotere rol, 
onder andere door de toenemende werkdruk, het langer doorwerken tot pensionering en de 
stijgende levensverwachting. 

Dat is de reden dat Aon heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 de huidige aanvullende 
zorgverzekering (de Unieklijn) te vervangen door een nieuwe aanvullende zorgverzekering: de Aon 
Zorgverzekering Vitaal+. Het is een verzekering met ruime keuze in aanvullende pakketten en met 
uitgebreide vergoedingen voor preventie en gezondheid. Naast vergoedingen voor drie extra 
fysiotherapie behandelingen, heeft u met Vitaal+ ook een ruim preventiebudget, voor bijvoorbeeld 
dieetadvisering, preventief bloed- of diabetesonderzoek, overgangsconsulten of de griepprik. 

Wat te doen indien u reeds verzekerd bent via het collectieve zorgcontract van Aon? 

U hoeft op dit moment nog even niets te doen! 

In de week van 26 oktober hebt u van Aon een vooraankondiging over de wijzigingen per 1 januari 
2021 ontvangen. 

Uiterlijk 12 november ontvangt u van Aon informatie over uw premie voor de zorgverzekering in 
2021 en een verwijzing naar de nieuwe zorgpolis 2021. Dan ziet u wat de nieuwe zorgpremie wordt 
en wat er precies wijzigt in uw zorgverzekering. 

Aon zorgt ervoor dat uw nieuwe pakket zoveel mogelijk aansluit bij de aanvullende verzekering die u 
nu heeft. Een compleet overzicht van alle wijzigingen vindt u vanaf 12 november in uw persoonlijke 
online omgeving. Toch is het mogelijk dat sommige vergoedingen net iets anders zijn dan u nu 
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gewend bent. Het is daarom extra belangrijk dat u goed controleert of dit nieuwe pakket voldoende 
past bij uw situatie en zorgbehoefte. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van Aon. Mocht het aanbod niet passend zijn, dan kunt u tot en met 31 januari 2021 
uw aanvullend pakket wijzigen. 

Informatie 

In de week na 12 november volgt meer informatie rondom het aanbod van de collectieve 
zorgverzekering, de geboden voordelen en de bereikbaarheid van de klantenservice van Aon. Ook 
verwijzen wij u naar de website waar alle informatie te vinden is over de collectieve zorgverzekering 
en de aanvullende pakketten. 

Daarnaast is er de mogelijkheid verzekeringen te vergelijken, mocht u nu bij een andere aanbieder 
verzekerd zijn. En uiteraard kunt u dan ook voor uitgebreide informatie terecht bij de Aon 
klantenservice. 

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat uw zorg bij Aon in goede handen is. Of dit voor u de beste oplossing is, is 
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maak daarom gebruik van de vergelijkingsmogelijkheden! 

Voor degenen die niet bij AON/One underwriting verzekerd zijn, volgt hierna de informatie die de 
verzekerden ontvangen hebben. 

 

Namens het bestuur van  
VG-Océ 

Henk Mariën, bestuurslid / webmaster. 
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    Ook in 2021 weer optimaal verzekerd van de beste zorg? 

Nieuws over uw zorgverzekering 
Als u zorg nodig heeft, moet u erop kunnen vertrouwen dat dit goed geregeld is. Uw werkgever heeft 
ons opnieuw geselecteerd om voor u een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering samen te stellen. 
Daardoor kunt u ook volgend jaar rekenen op uitstekende service en een zorgverzekering die bij u past. 
Uiterlijk 12 november ontvangt u uw nieuwe zorgpremie voor 2021.     Graag informeren wij u alvast 
over de belangrijkste veranderingen. 
 

Uw nieuwe aanvullende verzekering heet Vitaal+ 
 

Wij vinden het belangrijk dat u gezond bent en blijft. 
Daarom vervangen wij in 2021 uw aanvullende 
verzekering door een nieuw product: Vitaal+. Een 
aanvullend pakket met uitgebreide vergoedingen voor 
preventie en vitaliteit. Naast vergoedingen voor drie extra 
fysiobehandelingen, heeft u met Vitaal+ ook een 
preventiebudget, voor bijvoorbeeld dieetadvisering, 
preventief bloed- of diabetesonderzoek, 
overgangsconsulten of de griepprik. 
 
Dit is een greep uit de wijzigingen in de basisverzekering. 
Een compleet overzicht van alle wijzigingen en aanvullende 
voorwaarden vindt u vanaf 12 november op uw collectieve 
pagina op onze website onder ‘Downloads’. 

Uw eigen risico in 2021 
√Het wettelijk eigen risico blijft € 385. 
√ Géén eigen risico meer voor orgaandonoren bij medische 

kosten na orgaandonatie. 
 
Controleer vanaf 12 november of uw aanvullend   
pakket aansluit bij uw zorgbehoefte 

Uw nieuwe pakket sluit zoveel mogelijk aan bij de aanvullende 
verzekering die u nu heeft. Een compleet overzicht van alle 
wijzigingen vindt u vanaf 12 november op uw collectieve pagina. Toch 
is het mogelijk dat sommige vergoedingen anders zijn dan u nu 
gewend bent. Zoals bijvoorbeeld voor orthodontie, fysiotherapie, 
podotherapie, brillen, lenzen en alternatieve zorg. Controleer 
daarom goed of dit nieuwe pakket voldoende bij uw situatie en 
zorgbehoefte past. Zo niet, dan kunt u tot en met 31 januari 2021 
uw aanvullende pakket wijzigen. 
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Volop keuze met aanvullende pakketten 
Basis Vitaal en Vitaal 1+, 2+, 3+ of 4+ 

U heeft de keuze uit Basis Vitaal of Vitaal 1+, 2+, 3+ of 4+ 
waarbij Vitaal 4+ de meest uitgebreide vergoedingen heeft. 
Basis Vitaal is een instappakket. Een goede keuze als u geen 
zorgkosten 
verwacht, maar wel verzekerd wilt zijn voor de belangrijkste 
risico’s. Zo biedt Basis Vitaal vergoedingen voor: 
√ spoedeisende zorg in het buitenland 
√ tandongevallen 
√ fysiotherapeutische nazorg 
√ repatriëring 
√ second opinion door Royal Doctors 

 
Uw nieuwe tandartsverzekering heet Tand Vitaal 

In 2021 vervangen wij ook uw tandartsverzekering door een 
nieuw product:  
Tand Vitaal. Hierbij heeft u de keuze uit Tand 1, 2, 3 of 
4. Uw nieuwe Tand Vitaal pakket sluit zoveel mogelijk aan bij 
de tandartsverzekering die u nu heeft. Een compleet overzicht 
van alle wijzigingen vindt u vanaf 12 november op uw 
collectieve pagina. 

 

   Een paar tips om u te helpen bij uw keuze 
Om een goede keuze te maken voor volgend jaar geven 
we u graag een paar tips: 
√ Bepaal hoeveel risico u zelf wilt lopen. Wilt u bijvoorbeeld 

uw verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen 
risico? Verzekert u zich liever beperkt? Of juist heel 
uitgebreid? 

√ Wist u dat u ook kunt kiezen voor de basisverzekering Basis Budget? 
Een betaalbare basisverzekering met een scherpe premie. 
Een goede keuze wanneer u weinig zorgkosten verwacht en 
bereid bent om te reizen voor een behandeling. 

√ Wist u dat u het verplichte eigen risico ook vooraf gespreid 
kunt betalen? U betaalt het bedrag dan niet in één keer, maar 
in tien maandelijkse termijnen. Handig als u verwacht het 
verplichte eigen risico volledig te gebruiken. Lees er meer 
over op aon.nl/eigenrisicobetalen. 

 

     U hoeft nu nog niets te doen 
Uiterlijk 12 november ontvangt u van ons het aanbod met daarin 
uw nieuwe pakket en de premie van uw zorgverzekering 
voor 2021

Nieuw in uw basisverzekering 

√ Vanaf 18 juli 2020 is er voor patiënten die herstellen van 
COVID-19 een vergoeding voor paramedische zorg 
(fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek). 
Deze vergoeding geldt tot tenminste 1 augustus 2021. Er 
zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. 

√ In 2021 gaat voor COPD-patiënten in subcategorie B2 het 
maximaal aantal behandelingen fysio- en oefentherapie in het 
eerste jaar omhoog naar 70. De daaropvolgende jaren is er 
recht op 52 behandelingen per jaar. 

√ In 2021 heeft u vooraf toestemming van ons nodig wanneer u wilt 
verblijven in een niet door ons gecontracteerd eerstelijns verblijf. 

√ In 2021 krijgt u diabeteshulpmiddelen, incontinentiemateriaal, 
stoma- en verbandmaterialen en medische voeding alleen volledig 
vergoed wanneer u deze koopt bij een gecontracteerde medisch 
speciaalzaak. 

√ Vanaf 2021 is Marokko geen verdragsland meer. Bij zorg in Marokko heeft 
u daardoor via uw basisverzekering alleen recht op een vergoeding 
voor spoedeisende zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief. 
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AON heeft de antwoorden 
Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust: +31 (0)88 810 81 03 of zorg@aon.nl.  
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. 

 


