Nieuwe ontwikkelingen Salud 2018

September 2017
Afd. Marketing

Overzicht nieuwe ontwikkelingen Salud 2018
Diagnosemiddelen
Niet-invasieve test van foetale longrijpheid tijdens de zwangerschap
Uitbreiding van de dekking van PET / CT
Virtuele colonoscopie (3D). Residentes en Top Health met eigen middelen.
3D/4D-echografie tijdens de zwangerschap Top Health

Nieuwe therapeutische vergoedingen
Therapie met plasma rijk aan bloedplaatjes bij chirurgische gewrichtsvervanging
Meer psychotherapeutische sessies in geval van pesten en geweld tegen vrouwen of huiselijk geweld.
Ambulante n€ologische revalidatie bij verworven ernstig aangeboren hersenletsel
Uitbreiding van lithotripsiebehandelingen bij musculoskeletale aandoeningen of schokgolftherapie

Ziekenhuisopname en chirurgie
Uitbreiding van chirurgie met Da Vinci robot naar andere indicaties. Top Health
Chirurgie om het risico op borst- en gynaecologische kanker te verlagen Top Health
Minimaal invasieve chirurgie: mucosectomie of endoscopische mucosale resectie (EMR)
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Preventie
Vroege diagnose van diabetes
Vroege diagnose van glaucoom
Vaccin tegen Meningitis B (Bexsero). Mundisalud
Vaccin tegen Humaan kipapillomavirus (HPV) bij nderen (jongens). Mundisalud

Andere aspecten van de dekking
Uitbreiding dagelijkse limiet ziekenhuisopname. Mundisalud
Uitbreiding vergoedingslimieten. Mundisalud Plus
Uitbreiding van sublimieten voor wereldwijde reisbijstand
Vergoeding van de onderhoudskosten voor de bewaring van stamcellen uit de navelstreng. Individuele
regeling

Uitbreiding vergoeding van de kosten voor gezinszorgdiensten en/of zorg voor mensen die niet zelfstandig
kunnen wonen. Individuele regeling
E-health: app Quiero Cuidarme (Ik wil voor mezelf zorgen) en Digital Doctor

Nieuwe diensten van Club de Salud y Bienestar (Club voor Gezondheid en Welzijn)
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Diagnosemiddelen
Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top Health

Niet-invasieve test van foetale longrijpheid tijdens de zwangerschap
Textuuranalyse van de foetale longen, door middel van echografie, ter vervanging van vruchtwaterpunctie om respiratory
distress syndrome of voorbijgaande tachypneu op te sporen en te voorkomen bij pasgeborenen.
Wanneer er een hoog risico is op vroeggeboorte en in elke situatie waarin een keizersnede wordt overwogen vóór 37
weken.

Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top Health

Uitbreiding van de dekking van PET / CT
Voor de volgende indicaties:
Onderzoek, dat niet doorslaggevend is, van disfunctie van de linker hartkamer
Diagnose van de oorzaak van idiopathische koorts
Diagnose van infectieziekten en ontstekingsziekten

4 Afd. Marketing

Nieuwe ontwikkelingen Salud 2018

Diagnosemiddelen
Residentes en Top Health
Virtuele colonoscopie (3D) bij aangesloten diensten
Nieuwe diagnostische techniek voor niet-invasieve beeldvorming, alternatief voor conventionele colonoscopie. Uitsluitend
in EIGEN MIDDELEN.

Top Health

3D/4D-echografie tijdens de zwangerschap
3D/4D-echografie vindt plaats in week 25 of 28, en detecteert misvormingen van het gezicht, rug en ledematen van de
foetus. Maximaal één per verzekerde jaar
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Nieuwe therapeutische vergoedingen
Integral, modular/Profesional (module C), Mundisalud, Residentes en Top Health

Therapie met plasma rijk aan bloedplaatjes of groeifactoren
Bij gewrichtsvervanging (artroplastiek) en bij de chirurgische behandeling van fracturen die niet dichten (pseudoartrose).

Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) en Residentes.

Verhoogd aantal psychotherapiesessies
Verhoogd tot 40 psychotherapeutische sessies in geval van pesten, geweld tegen vrouwen of huiselijk geweld.
Al gedekt in Top Health
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Nieuwe therapeutische vergoedingen
Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top
Health

Ambulante n€ologische revalidatie bij verworven ernstig aangeboren hersenletsel
Omvat de behandeling van de meest voorkomende oorzaken van verworven hersenletsel: beroerte, anoxie of hypoxie,
meningitis of encefalitis, traumatisch hersenletsel na ongevallen gedekt door de verzekering, hersentumorchirurgie of
radiochirurgische behandelingen voor tumorverwijdering.
Maximaal 60 behandelingen per verzekerde gedurende de looptijd van de polis.

Integral, Modular/Profesional (module C), Mundisalud, Residentes en Top Health

Uitbreiding van lithotripsiebehandeling bij musculoskeletale aandoeningen of
schokgolftherapie
Uitbreiding van behandelingenlimiet wordt 5 maal per persoon, per jaar.

7 Afd. Marketing

Nieuwe ontwikkelingen Salud 2018

Ziekenhuisopname en chirurgie

Top Health

Uitbreiding van chirurgie door Da Vinci robot
Nieuwe indicaties: radicale nefrectomie, totale hysterectomie en chirurgie voor colorectale tumoren.
Geen limiet voor eigen middelen en maximale vergoeding van € 15.000/jaar en verzekerde voor externe middelen.

Top Health

Chirurgie om het risico op borst- en gynaecologische kanker te verlagen
Preventieve mastectomie en/of verwijdering van eileiders en eierstokken bij erfelijke borstkanker en ovariumkanker van
vrouwen met het BRCA1 of BRCA2-gen, met of zonder voorgeschiedenis van kanker.
Wachttijd van 48 maanden.
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Ziekenhuisopname en chirurgie
Integral, Modular/Profesional (module C), Mundisalud, Residentes en Top Health

Minimaal invasieve chirurgie: mucosectomie of endoscopische mucosale resectie (EMR)
Nieuwe techniek in opkomst voor de lokale behandeling van beginnende maag- of slokdarmkanker, vergevorderde
dysplastische lesie of Barrett-slokdarm, en oppervlakkige colorectale adenomen
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Preventie

Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top Health

Vroege diagnose van diabetes
Vanaf 45 jaar wordt elke 4 jaar een controle uitgevoerd op nuchtere glucose (NHG) in plasma, en elk jaar voor personen
met een hoog risico op diabetes.
Indien prediabetes wordt vastgesteld, wordt jaarlijks controle uitgevoerd van nuchtere glucose (NHG) in plasma en
geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c).

Integral, Modular/Profesional (module B), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top Health

Vroege diagnose van glaucoom
Vanaf de leeftijd van 40 jaar wordt om de 3 jaar voorzien in een meting van de glaucoom intra-oculaire druk (IOP), en elk
jaar indien sprake is van een familiegeschiedenis. Bij het detecteren van verhoogde intraoculaire druk is het noodzakelijk een
oftalmoscopie en perimetrie uit te voeren.
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Preventie

Mundisalud (complete bijstand)

Vaccin tegen Meningitis B (Bexsero)
Vaccin geïndiceerd voor de preventie van invasieve meningokokken B-ziekte bij kinderen vanaf 2 maanden oud, zoals
aanbevolen door het Raadgevend Comité voor Vaccins van de Spaanse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Maximale
vergoeding € 50 per eenheid en € 150 per jaar per verzekerde persoon (voor alle vaccins).
Al gedekt bij Residentes en Top Heath

Mundisalud (complete bijstand)

Vaccin tegen Humaan Papillomavirus (HPV) bij kinderen
Het Spaans Adviescomité voor Vaccins van de AEP raadt families aan hun mannelijke kinderen tussen de 11 en 12 jaar, te
vaccineren ter preventie van genitale wratten en ter voorkoming van kanker gerelateerd aan oncogene papillomavirussen.
Maximale vergoeding € 50 per eenheid en €150 per jaar per verzekerde persoon (voor alle vaccins).
Al gedekt bij Residentes en Top Heath
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Andere aspecten van de dekking

Mundisalud

Uitbreiding limiet dagelijks ziekenhuisopname
1) Ziekenhuisopname kort verblijf: uitbreiding van het maximale aantal dagen tot 5 en een kapitaalverhoging van 100%.
2) Ziekenhuisopname UCI: een kapitaalverhoging van 100%.
3) Ziekenhuisopname verlengd verblijf (opname van meer dan 5 dagen): een kapitaalverhoging van 50% in het buitenland

Meer informatie over nieuwe vergoedingslimieten per opnamedag voor externe middelen:

Complet
Spanje
Buitenland

Mundisalud
Plus
Classic
Spanje
Buitenland
Spanje Buitenland

Ziekenhuisopn. kort verblijf (opname van
minder dan 5 dagen)

800 €

800 €

1.200 €

1.200 €

2.400 €

2.400 €

3.200 €

3.200 €

Ziekenhuisopn. UCI

800 €

800 €

1.200 €

1.200 €

2.400 €

2.400 €

3.200 €

3.200 €

Ziekenhuisopname verlengd verblijf
(opname van meer dan 5 dagen)

300 €

450 €

400 €

600 €

1.350 €

1.200 €

1.800 €

900 €

Élite
Spanje Buitenland
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Andere aspecten van de dekking

Mundisalud Plus

Uitbreiding vergoedingslimieten.
1) Wereldwijde limiet: was € 100.000 en wordt € 160.000
2) Limiet voor extra ziekenhuiszorg: was € 15.000 en wordt 24.000
3) Limiet ziekenhuiszorg: was € 85.000 en wordt € 136.000

Integral, Modular/Profesional , Mundisalud, Residentes en Top Health

Verbeterde dekking voor Reisbijstand
Uitbreiding van uitgavenlimiet voor tandheelkundige noodsituaties, voor de reis van een metgezel, of de verlenging van het
verblijf van de verzekerde in een hotel in het buitenland na ziekenhuisopname, en de toevoeging van nieuwe dekkingen als
escort van resten in geval van overlijden, annulering van kaarten, geblokkeerde mobiele telefoon, afhandeling door verlies
van documenten en gemiste aansluitingen door vertraagd verkeer.
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Andere aspecten van de
dekking
Integral, Modular/Profesional (module B+C), Mundisalud (complete bijstand) , Residentes en Top
Health Individuele regeling

Vergoeding voor de onderhoudskosten van bewaring van stamcellen uit de navelstreng
Extractie van de navelstreng van de pasgeborene en cryopreservatie als vrijgestelde dienst; Voor de extractie betaalt DKV €
300 en de verzekerde € 690, mits u de regeling FIRST kiest, of € 990 als u kiest voor ADVANCE.
Bovendien vergoedt DKV tijdens de eerste zes jaar de onderhoudskosten voor de bewaring van de navelstreng, zolang u
verzekerd blijft, tot een jaarlijks maximum van € 90.
Exclusief voor individuele regeling (klanten en nieuwe polishouders mits de bevalling wordt gedekt door de polis)

Integral, Modular/Profesional (bij vastleggen van 3 modules), Mundisalud (complete bijstand)
Individuele regeling Residentes en Top Health (individueel en collectief).

Uitbreiding van de vergoeding voor familiezorg en/of zorg voor personen die niet
zelfstandig kunnen wonen
Verhoging tot € 12.000 gedurende de looptijd van de polis of het leven van de verzekerde (momenteel € 10.000).
Deze vergoeding omvat een nieuwe adviesdienst of administratiekosten voor het in behandeling nemen van bijstand of om
een verklaring te geven van de afhankelijkheid van de verzekerde, met een sublimiet van € 2.000
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Andere aspecten van de dekking

Integral, Modular/Profesional , Mundisalud, Residentes en Top Health

E-health
APP Quiero Cuidarme: hulpmiddel voor zelfzorg waarmee u het Indexcijfer voor gezond leven (IVS) kunt berekenen.
Dit is een waarde van 0 tot 1000 met betrekking tot een gezonde levensstijl berekend op basis van 9 indicatoren.
APP Digital Doctor: Met deze app kunt u symptomen controleren en informatie raadplegen over mogelijke oorzaken,
naast contact opnemen met een arts via een telefonische oproep, video-oproep of chat, en toegang krijgen tot al uw
consulten in het verleden. Dit alles op gemakkelijke, veilige en vertrouwelijke wijze.
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Nieuwe diensten van Club de Salud y Bienestar (Club voor Gezondheid
en Welzijn)
Ondersteuning bij ziekenhuisopname van afhankelijke personen of
alleenstaanden
Postpartum zorg aan huis
Hulpflatregeling
Verpleegtehuizen (permanent, tijdelijk of dagverblijf)
Service voor aanpassing van de woning in geval van afhankelijkheid
N€opsychologisch onderzoek in geval van geheugenverlies/dementie.
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