Polisvoorwaarden camouflage 2019 – Huidzorg Houten
Zorgverzekeraar
Aevitae

Vergoeding voor:
• Lessen in camouflage van
sterk ontsierende littekens of
huidvlekken in het gelaat of
de hals;
• De hierbij noodzakelijke
fixerende pasta’s, crèmes,
poeders en dergelijke;
• Littekenbehandeling.

Voorwaarden:
• U moet een indicatie van de huidarts of huisarts aan
ons overleggen.
• De behandeling dient te geschieden door een
huidtherapeute die lid is van de Nederlandse
Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) of door een
schoonheidsspecialiste met het diploma
Schoonheidsverzorging-B, aangevuld met het diploma
Camouflage.

Avéro Achmea

• Wij vergoeden de kosten
van lessen in camouflage
door een
schoonheidsspecialist of
huidtherapeut.
• De hierbij noodzakelijke
fixerende pasta’s, crèmes,
poeders en dergelijke.

• Het moet gaan om de behandeling van littekens,
wijnvlekken of pigmentvlekken in hals en gezicht.
• U moet zijn doorverwezen door een huisarts of
medisch specialist.
• De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de
Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of
voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van NVH.
De schoonheidsspecialist moet geregistreerd staan bij
de Algemene Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) of voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen van de ANBOS.

CZ

De camouflagelessen hebben
tot doel dat u wijnvlekken,
littekens en andere
ontsierende
huidaandoeningen in het
gezicht en/of de hals kunt
camoufleren.
Wij vergoeden:
• camouflagelessen;
• de aanschafkosten van de
camouflagemiddelen die
nodig zijn voor de lessen.

• Een arts heeft vastgesteld en schriftelijk vastgelegd
dat camouflagelessen noodzakelijk zijn.
• De zorg wordt verleend door: Een huidtherapeut of
een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met de
specialisatie "camouflage" staat geregistreerd. In dit
geval komt de zorg alleen voor vergoeding in
aanmerking als de zorg door de schoonheidsspecialist
wordt uitgevoerd volgens de richtsnoeren van ANBOS.

De Amersfoortse

Vergoeding voor
camouflagelessen en de
benodigde middelen tijdens
de lessen bij een ernstige
huidafwijking in het gezicht
en/of hals.

• De behandelaar dient op de nota te vermelden om
welke indicatie het gaat, met lokalisatie en mate van
uitgebreidheid. Indien nodig kunnen wij aanvullende
gegevens bij u opvragen.
• De lessen worden gegeven door een huidtherapeut
of schoonheidsspecialist.

De Friesland

U heeft recht op vergoeding
van de kosten van de lessen
en de in het kader van de
lessen noodzakelijk te
gebruiken materialen. Dit
geldt uitsluitend als de
lessen beperkt blijven tot de
behandeling van het gezicht
en/of de hals.

• U kunt terecht bij: Een huidtherapeut die als
‘kwaliteitsgeregistreerd’ is ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Paramedici of een gekwalificeerde
schoonheidsspecialist die bij de Algemene Nederlandse
Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS)
staat geregistreerd met de specialisatie Camouflage.

Ditzo

Vergoeding voor
camouflagelessen en de

• Je hebt een ernstige huidafwijking in je gezicht en/of
hals.
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benodigde middelen tijdens
de lessen.

• De behandelaar dient op de nota te vermelden om
welke indicatie het gaat, met lokalisatie en mate van
uitgebreidheid. Indien nodig kunnen wij aanvullende
gegevens bij u opvragen.
• De lessen worden gegeven door een huidtherapeut
of schoonheidsspecialist.

DSW

Vergoed worden de kosten
voor instructie en
cosmetische producten in
geval van ernstige
huidafwijkingen in het gezicht
en/of de hals.

• Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u
toestemming nodig van DSW. Wij hebben een
schriftelijke aanvraag van uw huisarts nodig.
• De behandeling moet gegeven worden door een
huidtherapeut die is aangesloten bij de NVH.
U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of
medisch specialist.

FBTO

Er moet sprake zijn van een
ernstige huidafwijking in het
gezicht en/of in de hals. Wij
vergoeden camouflagelessen
en de materialen die nodig
zijn voor deze lessen.

• Op de nota moet duidelijk staan dat het om
camouflage in het gezicht en/of in de hals gaat.
• Op de nota moet duidelijk staan dat de
schoonheidsspecialist of huidtherapeut lid is van de
vereiste beroepsvereniging.

HEMA

Vergoeding voor
camouflagetherapie en middelen voor mensen met
een ernstige huidafwijking of
littekens in het gezicht of
hals.

• De behandeling wordt gegeven door een
huidtherapeut (of iemand die onder zijn
verantwoordelijkheid werkt, bijvoorbeeld een
schoonheidsspecialist), die door de zorgverzekeraar is
erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.zorgverzekeringhema.nl/zorgvinder.

Interpolis

Wij vergoeden de kosten van
lessen in camouflage door
een schoonheidsspecialist of
huidtherapeut en
de hierbij noodzakelijke
fixerende pasta’s, crèmes,
poeders en dergelijke.

• Het moet gaan om de behandeling van littekens,
wijnvlekken of pigmentvlekken in hals en gezicht.
• U moet zijn doorverwezen door een huisarts of
medisch specialist.
• De huidtherapeut moet aangesloten zijn bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van
NVH. De schoonheidsspecialist moet geregistreerd
staan bij de Algemene Nederlandse Branche
Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) of voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen van de ANBOS.

IZA

Vergoeding van de kosten
van behandeling, inclusief de
benodigde middelen van
zichtbare aandoeningen in
het gelaat en/of hals die niet
operatief kunnen worden
verwijderd.

• U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of
medisch specialist.
• U kunt naar een door ons aangewezen zorgverlener.
De aangewezen zorgverleners zijn opgenomen in
Vergelijk en Kies. U vindt Vergelijk en Kies op onze
website.

IZZ

Behandeling gericht op het
minder opvallend maken van
littekens, spataderen,
wijnvlekken en donkere of
lichte vlekjes in de huid,
inclusief de benodigde
middelen. Er moet sprake zijn

• U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts om
medisch specialist.
• Een door ons aangewezen zorgaanbieder. Een
overzicht van de aangewezen zorgaanbieders vindt u
op deze website.
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van ernstige (blijvende)
ontsieringen van het gelaat
en of de hals.
Menzis

U heeft recht op deze
vergoeding als u een ernstige
huidafwijking in het gezicht of
de hals heeft.
U krijgt een vergoeding voor
camouflagetherapie en middelen.

• De behandeling wordt gegeven door een
huidtherapeut (of iemand die onder zijn
verantwoordelijkheid werkt, bijvoorbeeld een
schoonheidsspecialist), die door Menzis is erkend.
Welke dat zijn, kunt u vinden op menzis.nl/zorgvinder

Nationale
Nederlanden

Wij vergoeden:
• camouflagelessen;
• de aanschafkosten van de
camouflagemiddelen
die nodig zijn voor de lessen.

•De zorg wordt verleend door:
- een huidtherapeut;
- een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met
de specialisatie "camouflage" staat geregistreerd.
In dit geval komt de zorg alleen voor
vergoeding in aanmerking als de zorg door de
schoonheidsspecialist wordt uitgevoerd volgens
de richtsnoeren van ANBOS.

OHRA

U heeft recht op vergoeding
van camouflagetherapie.
OHRA vergoedt:
• camouflagelessen
• kosten voor
camouflagemiddelen die u
nodig heeft voor de lessen.

• De zorg wordt verleend door:
- een huidtherapeut;
- een schoonheidsspecialist die bij ANBOS met de
specialisatie "camouflage" staat geregistreerd. In dit
geval komt de zorg alleen voor vergoeding in
aanmerking als de zorg door de schoonheidsspecialist
wordt uitgevoerd volgens de richtsnoeren van ANBOS.

ONVZ

ONVZ vergoedt:
Instructielessen en
camouflageproducten bij
ernstig ontsierende
huidafwijking op uw gezicht
of in uw hals

• ONVZ vergoedt de kosten van maximaal 2
instructielessen voor camouflage door een
huidtherapeut of schoonheidsspecialist.
• Vergoeding vindt plaats als er sprake is van ernstige
huidafwijkingen in het gelaat en/of de hals. Vergoeding
vindt alleen plaats als ONVZ vooraf toestemming heeft
verleend. Uit het verzoek om toestemming moet
blijken wat de aard en de ernst van de afwijkingen is.
• U kunt voor camouflagetherapie terecht bij een
huidtherapeut of schoonheidsspecialsite. De
huidtherapeut moet ingeschreven zijn bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. De
schoonheidsspecialiste moet lid zijn van de ANBOS.

Promovendum

Camouflagetherapie inclusief
de kosten van de daarbij
gebruikte
camouflagemiddelen.

• U moet zijn doorverwezen door huisarts of medisch
specialist.
• U moet jaarlijks een nieuwe medische indicatie van
de huisarts of medisch specialist
aan ons overleggen.
• Indien de behandeling wordt uitgevoerd door een
schoonheidsspecialist, dan moet
deze als zodanig geregistreerd staan bij de Algemene
Nederlandse Branche Organisatie
Schoonheidsverzorging (ANBOS) en voldoen aan de
betreffende kwaliteitseisen
van de ANBOS.

PRINS BERNHARDWEG 69, 3991 DE HOUTEN, T: 030 63 42 561, CONTACT@HUIDZORGHOUTEN.NL, BANK: NL RABO 0142188050, BTW: NL855334356.B01
AGB-CODE: 90-15342, LID NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUIDTHERAPEUTEN. REGISTRATIE KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI,
WWW.HUIDZORGHOUTEN.NL

Univé

Behandeling gericht op het
minder opvallend maken van
littekens, spataderen,
huidaandoeningen met
kleurafwijkingen, inclusief de
benodigde middelen. Er moet
sprake zijn van ernstige
(blijvende) ontsieringen van
het gelaat
en/of de hals.

• U heeft een verwijsbrief nodig van een huisarts,
bedrijfsarts of medisch specialist.
• U kunt terecht bij: Een door ons aangewezen
zorgaanbieder. Een overzicht van de aangewezen
zorgaanbieders vindt u op onze website of kunt u
telefonisch opvragen.

VGZ

Behandeling om littekens,
spataderen en
huidaandoeningen met
kleurafwijkingen minder
opvallend te maken. Ook de
benodigde middelen krijgt u
vergoed. Behandeling van het
gezicht en/of de hals is alleen
mogelijk bij ernstige
(blijvende) ontsieringen.

• U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts,
medisch specialist of bedrijfsarts.
• Op de website vindt u de aangewezen
huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten waar u
terechtkunt. Zo weet u zeker dat uw zorgaanbieder de
zorg mag verlenen. En dat deze voldoet aan onze
kwaliteitseisen.

Zilveren Kruis

Wij vergoeden de kosten van
lessen in camouflage door
een schoonheidsspecialist of
huidtherapeut en de hierbij
noodzakelijke fixerende
pasta’s, crèmes, poeders en
dergelijke.

• Het moet gaan om de behandeling van littekens,
wijnvlekken of pigmentvlekken in hals en gezicht.
• U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of
medisch specialist.
• U kunt terecht bij: Een huidtherapeut die lid is van de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of
die werkt volgens de eisen van de NVH. Een
schoonheidsspecialist die lid is van de
Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging ANBOS of
die werkt volgens de eisen van de ANBOS.

Zorg en Zekerheid

U ontvangt een vergoeding
voor:
• de instructielessen
• de cosmetische producten
• peelings met als doel
camouflage
• de behandeling (ook met
laser)
• behandeling van
ouderdomsvlekken door een
huidtherapeut

• De huidafwijking bevindt zich in gezicht of hals;
• De behandeling moet worden uitgevoerd door een
huidtherapeut of schoonheidsspecialist die
gecertificeerd is voor deze behandeling;
• U dient te beschikken over een medische
noodzakelijkheidsverklaring van de behandelaar, die
op verzoek van Zorg en Zekerheid aan Zorg en
Zekerheid moet worden toegestuurd.
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