Twee aanvullende waarborgen

IDEAL P&V HOSPI
Kwestie van gezond verstand

1.

Ambulante verzorging vóór en na een hospitalisatie
De aanvullende waarborg “ambulante verzorging vóór en
na een hospitalisatie” dekt de medische kosten (onderzoeken, analyses, kinesitherapie, geneesmiddelen,…)
die aan een hospitalisatie voorafgaan of erop volgen,
tot 60 dagen voor de opname en tot 180 dagen na het
verlaten van het ziekenhuis.

2. Ambulante verzorging en ernstige ziekten
U kent waarschijnlijk ook vrienden of familieleden die aan
een ernstige ziekte lijden en die hiervoor een langdurige
behandeling moeten ondergaan. Ziekenhuisopnames,
revalidatieperiodes en thuisverzorging volgen elkaar snel
op en wegen zwaar door op het gezinsbudget.
De aanvullende waarborg “ambulante verzorging en
ernstige ziekten” vergoedt de kosten voor de ambulante
verzorging bij 30 ernstige ziekten, waaronder kanker,
leukemie, diabetes en zelfs aids. Zonder dat een hospitalisatie nodig is.
Indien een beperkte dekking van de hospitalisatiekosten
voor u volstaat, vormt P&V Hospi een interessant
alternatief. P&V Hospi vergoedt enkel de kosten die
het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst van het ziekenfonds. P&V betaalt u dan maximum het drievoud van deze tussenkomst terug.
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Daarom heeft P&V twee aanvullende waarborgen voorzien
die de ambulante kosten en de kosten van een aantal
zware ziekten of specifieke behandelingen terugbetalen.

Denk aan uzelf, niet aan de factuur
Ieder van ons komt wel eens in het ziekenhuis. Soms is dat heel
leuk, zoals bij de geboorte van een baby. Soms is een verblijf in
het ziekenhuis minder prettig, maar wel noodzakelijk, zoals bij de
behandeling van een ziekte of bij een operatie na een ongeval.
Dan wilt u optimale zorgen, zonder u het hoofd te moeten breken
over snel oplopende facturen.

Is het ziekenfonds
dan niet voldoende?

Ideal P&V Hospi
Ideal P&V Hospi dekt zowat alle hospitalisatiekosten.
Ook die waarvoor het ziekenfonds niet tussenbeide komt.
Ze is als het ware een heuse “hospitalisatie-omnium”.

•
•

•
•

Ideal P&V Hospi vergoedt onder andere:
de verblijfkosten van de gehospitaliseerde verzekerde;
de medische prestaties (erelonen van artsen,
analyses, onderzoeken, radiografieën, scanners,
chirurgische ingrepen, enz...);
de paramedische prestaties (kinesitherapie, fysiotherapie,
massages, enz…) tijdens een hospitalisatie;
de kosten van geneesmiddelen en verbanden, de medische
prothesen en orthopedische apparaten;
het synthesemateriaal en de implantaten.

Natuurlijk is er de tussenkomst van uw ziekenfonds. Maar
dat neemt niet alle kosten voor zijn rekening. Een langere
hospitalisatie kan dan ook een vrij dure zaak worden. Zeker
als u de beste verzorging en de rust van een éénpersoonskamer verkiest. Een prijskaartje van 125 euro per dag is echt
niet uitzonderlijk.

•

Het zou jammer zijn als een opname in het ziekenhuis uw
spaarpotje doet wegsmelten en sommige projecten hierdoor
in het gedrang komen.

•

Daarom ontwikkelde P&V een extra vangnet: Ideal P&V Hospi.
Een verzekering die bij een hospitalisatie uw gezinsbudget
kerngezond houdt.

Door de opmerkelijke vooruitgang van de geneeskunde en
de hoge kosten van een ziekenhuisverblijf, blijft een patiënt
doorgaans minder lang in het ziekenhuis. Daarmee houden de
behandelingskosten echter niet op. Patiënten worden thuis of
bij gespecialiseerde diensten immers dikwijls verder verzorgd.
Het voordeel is duidelijk: zowel vóór als na een hospitalisatie
vormt de familiale sfeer immers een aangenamer kader, waarin
de slaagkansen van een behandeling gevoelig stijgen. Maar
die ambulante verzorging is uiteraard niet gratis.

•
•

Maar ook bijvoorbeeld:
de verblijfkosten van iemand die een kind in het ziekenhuis
vergezelt;
de verblijfkosten van een orgaandonor, als de medische
behandeling van de verzekerde een transplantatie vereist;
de vervoerskosten per ziekenwagen of helikopter, indien
de gezondheidstoestand van de verzekerde een dringend
vervoer vereist.

