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Zorgspecial

Agis helpt u
met zorg
Naast het bieden van de juiste
zorgverzekering hebben wij
allerlei services voor u:
• Agis Zorgcoach, voor al uw
vragen rondom zorg voor
uzelf of een ander.
• Agis Zorggids, die u helpt bij
het zoeken én kiezen van
een zorgverlener in de buurt.
• Agis Checklists, handige
overzichten met vragen die u
kunt stellen aan een
zorgverlener voor of tijdens
uw behandeling.
• Mijn Zorgnotities app,
waarin u bijhoudt waar u
precies last van heeft.
Handig voor uzelf en voor
uw arts.
• Mijn Agis, waar u vragen
kunt stellen aan online
zorgverleners.
Lees er meer over in deze
zorgspecial, neem een kijkje
op Agisweb.nl of bel de Agis
Zorgcoach. Op de achterzijde
van deze Zorgspecial vindt u
onze contactgegevens.

Agis maakt zich sterk
voor goede zorg
De laatste jaren verandert er veel in de zorg. Zo stijgen de kosten en speelt geld een steeds grotere
rol. De zorg voor elkaar wordt hierdoor belangrijker.
Agis maakt zich sterk voor goede zorg. Voor ons gaat zorg
verzekeren verder dan declaraties, medicijnen en cijfers.
Zo vinden wij goede zorg bij u in de buurt belangrijk en helpen
wij u als u vragen heeft rondom zorg. Daarom bieden wij u allerlei
extra services. Zo weet u zeker dat u naast een goede dekking
de juiste hulp krijgt wanneer u of de mensen om u heen dit
nodig hebben.

De overheid maakt op Prinsjesdag - 17 september a.s. - haar plannen
bekend voor het komende jaar. Ook de veranderingen in de zorg voor
2014 worden dan duidelijk. En de regels waar wij als zorgverzekeraar
aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld de hoogte van het verplichte
eigen risico en de verplichte eigen bijdrage voor verschillende
behandelingen. Ook bepaalt de overheid wat er allemaal in 2014
in de basisverzekering komt.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de zorg via
Zorgspecials en ook via ons blog op Agisweb.nl/blog

Verder in deze Agis Zorgspecial:
Interview met
Hanneke de Boer
Lees verder op pagina 2

Betere oren?
Lees verder op pagina 3

Minder stress en onzekerheid
tijdens een behandeling
Lees verder op pagina 4
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Klachten bijhouden
in de nieuwe app
Mijn Zorgnotities
De Mijn Zorgcoach app is vervangen door
Mijn Zorgnotities. Heeft u de app al gedownload?
Dan hoeft u alleen de update te installeren.
Nieuw aan de app is dat u niet alleen gegevens van
u zelf kunt bijhouden maar ook van anderen.
Bijvoorbeeld van uw kind(eren).
Heeft u klachten dan kunt u de app voortaan
ook gebruiken om bij te houden hoe en wanneer
klachten zijn begonnen. En de app heeft een
handige herinnerfunctie. Hiermee houdt u
eenvoudig oefeningen, medicijngebruik en uw
afspraken met (huis)arts of therapeut bij.

Eigenlijk had ik iemand verwacht
in een witte doktersjas
Vandaag heb ik een interview met Hanneke de Boer. U krijgt haar of één van haar
collega’s aan de lijn als u belt met de Agis Zorgcoach. Het eerste wat me opvalt, is dat ze
er helemaal niet uitziet als een Zorgcoach. Ik had me een strenge, grijsharige mevrouw
voorgesteld in een witte doktersjas. Maar voor me zit een warme, vlotte moeder van drie
kinderen.
Heb je eigenlijk een medische achtergrond?
Nee, ik heb vooral veel ervaring met alles rondom de
zorg. Ik heb jarenlang gewerkt als receptioniste in een
verzorgingshuis. Heerlijk vond ik dat. Het gevoel dat je
mensen echt een luisterend oor kunt bieden. Na de
geboorte van Lisa, mijn jongste, wilde ik geen onregelmatige diensten meer. Daarom ben ik op zoek gegaan
naar iets anders. Een baan als Zorgcoach bij Agis was voor
mij perfect. Ik kan nog steeds mijn kennis en ervaring
gebruiken, maar dan tijdens kantoortijden.

Waar help je mensen dan mee?
Nou, vandaag heb ik bijvoorbeeld een man geholpen die
graag sneller geopereerd wilde worden, zodat hij bij de
bruiloft van zijn dochter kon zijn. Ik heb voor hem gebeld
met een ziekenhuis waar we afspraken mee hebben

gemaakt. Gelukkig hadden ze daar snel plaats.
En ik had iemand aan de lijn die meer wilde weten
over een knieoperatie.

Wat vertel je daar dan over?
Deze mevrouw belde voor haar moeder. Ze wilde weten
hoe lang de revalidatie duurt en hoe ze straks aan een
rolstoel komt. En of ze zelf een bed voor in de woonkamer
moet regelen.

Maar vertellen ze dat dan niet in het ziekenhuis?
Meestal wel. Maar je merkt dat mensen informatie snel
weer vergeten. In het ziekenhuis zijn mensen vaak
gespannen. Daardoor onthouden ze dingen minder goed.
Dat is normaal en kan ik me goed voorstellen.

Download medio september de
app Mijn Zorgnotities gratis via
Agisweb.nl/mijnzorgnotities
Dus de Zorgcoaches zijn er voor vragen rondom
ziekenhuiszorg?
Ook. We zijn er voor alle vragen rondom zorg. Dus ook als
je een goede tandarts bij jou in de buurt zoekt. Of als je je
zorgen maakt over je man, die een pakje sigaretten per
dag rookt. En bij twijfel mag je me sowieso bellen hoor!

Dat klinkt wel heel erg hulpvaardig…
Eh, ja. Wij hebben veel kennis over de zorgwereld.
Die kunnen we op deze manier goed inzetten.
Daardoor krijgen klanten sneller de juiste zorg.
Het belangrijkste is dat het klanten echt verder helpt.
En omdat het veel bezoeken aan artsen en specialisten
kan schelen, kunnen we de premie betaalbaar houden.

Ook als u gezond bent heeft u soms vragen over zorg
Vragen over de gezondheid van onze ouders, kinderen of partner. Maar ook vragen
over uw eigen gezondheid kunnen u bezighouden. Ook daarvoor is de Agis Zorgcoach.
Voor vragen rondom zorg voor uzelf of voor anderen kunt u altijd bij ons terecht.
Waar helpt de Zorgcoach u mee?
U kunt bellen als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het
regelen van revalidatie of hulpmiddelen, zoals krukken of
een rolstoel. De Zorgcoach wijst u de weg naar de juiste
instanties en geeft advies.

Maar ook als u eerder aan de beurt wilt zijn in het ziekenhuis kunnen wij u helpen. Dit heet wachtlijstbemiddeling.
En stel dat u net verhuisd bent en wilt weten waar er een
huisarts of tandarts bij u in de buurt zit? Dan belt u de
Zorgcoach voor advies.

Bel de Agis Zorgcoach op 0900 266 94 63 voor zorgvragen voor
uzelf of een ander (€ 0,03 p/m + starttarief van € 0,045)

www.agisweb.nl | september 2013 | pagina 3

Betere oren?
Om zeker te weten of een hoortoestel helpt in uw situatie kunt
u een afspraak maken met een audicien om uw gehoor te testen.
Gaat u voor een hoortoestel naar een audicien waar
Agis een afspraak mee heeft (Schoonenberg, Beter Horen
en Specsavers), dan hoeft u niet eerst naar de huisarts of
specialist. Gecontracteerde audiciens zijn opgeleid om uw
gehoor te beoordelen. Zo krijgt u als Agis-verzekerde uw
hoortoestel ongeveer 3 maanden sneller met dezelfde
kwaliteit.

Vanaf 1 januari 2013 geldt een eigen bijdrage van 25%
bij de aanschaf van een hoortoestel. Agis betaalt de
overige kosten (75%) als u naar een audicien gaat waar
Agis afspraken mee heeft gemaakt. Dit wordt dan
rechtstreeks aan de audicien betaald. Zie ook het
vergoedingenoverzicht op deze pagina.

Schade of verlies van uw hoortoestel? Vanaf oktober kunt u bij Agis
uw hoortoestel verzekeren! Kijk op Agisweb.nl/hoortoestellenverzekering

Vergoedingenoverzicht hoortoestellen
Verzekering

Vergoeding in 2013

Verzekering

Vergoeding in 2013

Basisverzekering

75% bij een gecontracteerde leverancier

ComfortPluspolis

€ 150,- per kalenderjaar voor de wettelijke eigen bijdrage

Compactpolis

Geen vergoeding

50+ Actief Polis

€ 150,- per kalenderjaar voor de wettelijke eigen bijdrage

Compleetpolis

€ 75,- per kalenderjaar voor de wettelijke eigen bijdrage

Gezinnenpolis

Geen vergoeding

Comfortpolis

€ 100,- per kalenderjaar voor de wettelijke eigen bijdrage

Het eigen risico is van toepassing.

Vind de juiste zorgverlener
met de Zorggids
Dagelijks zetten duizenden zorgverleners zich in voor uw gezondheid. Van huisartsen
tot apothekers, van logopedisten tot fysiotherapeuten. Op Agisweb.nl/zorggids vindt
u ze allemaal.
Met een overzichtelijke kaart toont de Zorggids de zorgverleners bij u in de buurt. U ziet de contactgegevens en
of de zorgverlener een overeenkomst met ons heeft.
Zo kunt u kiezen uit zorgverleners met wie Agis goede
afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en patiëntvriendelijkheid.

Zelf kunt u ook aangeven hoe u de kwaliteit van uw
eigen zorgverlener vindt, bijvoorbeeld door aan te geven
hoe de bereikbaarheid en de klantvriendelijkheid van uw
huisarts is. Zo zorgt u er weer voor dat anderen een
goede keuze kunnen maken in de zoektocht naar een
zorgverlener die bij hen past.

Heeft u liever persoonlijk contact? Onze Agis Zorgcoach helpt u
graag telefonisch 0900 266 94 63 (€ 0,03 p/m + starttarief van € 0,045)
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Colofon
Deze Zorgspecial is een uitgave van
Agis Zorgverzekeringen.
Contact via Agisweb.nl
• Kijk eens of u een antwoord kunt vinden
in de veel gestelde vragen.
• Stuur uw vraag via e-mail en ontvang
binnen 3 werkdagen antwoord.
• Chat met een medewerker.

Minder stress en onzekerheid
tijdens een behandeling
Uw leven staat op z’n kop als u de diagnose kanker krijgt. Er zijn dan veel
vragen, zaken om te regelen en onbekende dingen waar u mee te maken krijgt.
Stichting Care for Cancer biedt mensen met kanker praktische, individuele
ondersteuning tijdens het ziekteproces.
De ervaren oncologieverpleegkundigen van deze
stichting komen bij u thuis om vragen te beantwoorden.
Ook begeleiden zij u bij praktische vragen waar u thuis en
op uw werk mee te maken krijgt.

Wat doet de stichting voor u:
•
•
•
•

Uitleg geven over de diagnose en de behandeling.
Voorbereiding, begeleiding en ondersteuning tijdens
bezoeken aan de specialist.
Informatie over ondersteunende (alternatieve)
behandelwijzen.
Introductie bij bijvoorbeeld patiëntverenigingen en
inloophuizen.

•

Telefonisch contact
• Vragen over uw verzekering of vergoeding?
Bel de Klantenservice op 0900 86 85*.
• Vragen rondom zorg?
Bel de Agis Zorgcoach op 0900 266 94 63*.
• Vragen over betalingsherinneringen?
Bel de Klantenservice financieel 0900 14 12*.
* Alle telefoongesprekken kosten € 0,03 p/min +
starttarief van € 0,045.

Contact via Mijn Agis
• Overzicht van uw gebruikte zorg en kosten.
• Online declareren.
• Online uw gegevens wijzigen.
• Vragen stellen aan online zorgverleners.
Online contact
Kijk ook eens op onze social media pagina’s
met actuele informatie.

Vragen over zakelijke, financiële en werk gerelateerde
kanten van het ziekteproces.
			agisweb.nl/blog

Agis vergoedt maximaal 5 coachingsconsulten van
Care for Cancer. Deze zorg krijgt u vergoed vanuit de
basisverzekering. Daarom is het verplichte eigen risico
van toepassing.

			
			facebook.com/agisweb
			
			twitter.com/agisweb

Hoe maakt u er gebruik van?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met
Care for Cancer via Careforcancer.nl of door te
bellen met (033) 448 07 30.

Voordelig uw auto verzekeren via Agis
Mijn auto verzekeren via een zorgverzekeraar? Is dat logisch? Ja, Agis denkt van wel. Want zeg nou zelf, het is toch veel
makkelijker om al uw verzekeringen bij elkaar te hebben?
Omdat Agis onderdeel is van Achmea kunnen wij schadeverzekeringen zelfs aanbieden
met korting tot 10%. Zo kunt u bij ons – naast een goede zorgverzekering – ook
rekenen op extra voordeel.

En gaat er dan onverwachts iets mis op vakantie in het buitenland, zoals pech met de
auto? Of wordt u ziek en heeft u medische hulp nodig? Dan kunt u terecht bij één
centraal aanspreekpunt: alarmcentrale Eurocross Assistance.

Via Agis kunt u ook een reisverzekering van Centraal Beheer Achmea afsluiten.
De reisverzekering sluit aan op uw aanvullende verzekering bij Agis. Zo bent u niet
dubbel verzekerd en dat scheelt premie!

Meer weten over deze en andere voordelige schadeverzekeringen?
Kijk op Agisweb.nl/verzekeren.

a.4577am65.13.1

Schadeverzekering via Agis?

Agis maakt deel uit van Achmea

