HERVORMING 100% VERGOEDING ZIEKTEKOSTEN
Deze hervorming is gericht op een verbeterde toegang tot zorg met betrekking tot
brillen of lenzen, hoortoestellen en tandheelkundige zorg. De hervorming zal
geleidelijk aan door de Franse overheid worden doorgevoerd tot aan 2021.
Het doel van de hervorming is volledige vergoeding van het bedrag dat resteert na de vergoeding
door het verplichte ziekenfonds en de aanvullende ziektekostenverzekering, voor een vast
zorgdienstenpakket. Vrij vertaald noemt men dit het "pakket 100% vergoeding van ziektekosten"
(le panier 100% Santé).
De in Frankrijk gevestigde professionals uit de zorgsectoren optiek , audiologie en tandheelkunde
moeten dus verplicht een aanbieding doen zonder resterende eigen bedrage (een "pakket 100%
vergoeding van ziektekosten" ), met prijsopgave.
U kunt echter ook kiezen voor zorgvoorzieningen buiten de 100% vergoedingspakketten om, de
zogenaamde 'vrije' zorgvoorzieningen. Deze zullen vergoed worden volgens de voorwaarden uit
uw zorgverzekeringscontract.
Medische handelingen die vallen onder de hervorming 100% vergoeding ziektekosten, zijn onder
meer:
OPTIEK (Brillen en lenzen), vanaf 1 januari 2020
- U kunt het pakket 100% vergoeding van ziektekosten kiezen, dat het volgende omvat:
 verschillende modellen brilmonturen voor volwassenen en kinderen tot ≤ 30 €,
 brillenglazen voor alle oogafwijkingen, met kwaliteitsbehandelingen (dunner maken,
harder maken, verplichte anti-spiegeling en UV-bescherming)
- U kunt uit een combinatie van voorzieningen kiezen uit het pakket 100% vergoeding van
ziektekosten en de 'vrije' voorzieningen (bijvoorbeeld een brillenmontuur 100% vergoeding,
en 'vrije' glazen).
- U kunt kiezen voor een 'aanbieding vrij tarief': een volledige voorziening buiten het pakket
om (de vergoeding vindt dan plaats volgens de voorwaarden uit uw
zorgverzekeringscontract)
AUDIOLOGIE (Hoortoestellen), met ingang van 1 januari 2021
- U kunt het pakket 100% vergoeding van ziektekosten kiezen, dat het volgende omvat:
 Alle apparaten: klassiek achter-het-oor, luidspreker-in- -het-oor, in-het-oor.
 Ten minste 12 regelkanalen (of toestel met soortgelijke kwaliteit), een systeem dat de
buitengeluiden versterkt met minstens 30 dB.
 Minstens 3 van de volgende opties: systeem anti-tinnitus, draadloze verbinding,
windgeluidreductie, binaurale synchronisatie, microfoon met aanpasbare richting, vergroting
bandbreedte ≥ 6 000 Hz, functie voor het onthouden van de instellingen, anti-galmsysteem.
- U kunt kiezen voor een 'aanbieding vrij tarief': een voorziening buiten het pakket om die
vergoed wordt volgens de voorwaarden uit uw zorgverzekeringscontract

TANDHEELKUNDE, vanaf 1 januari 2020
- U kunt het pakket 100% vergoeding van ziektekosten kiezen, dat het volgende omvat:
 Monolithische keramische en metaal-keramische kronen op zichtbare tanden (snijtanden,
hoektanden en premolaren); monolithische keramische zirconia kronen (snijtanden en
hoektanden); metaal kronen, op elke locatie.
 Inlays en overgangskronen.
 Keramisch-metalen bruggen (snijtanden en hoektanden); volledige zirconia en metalen
bruggen (elke locatie)
 Afneembare protheses op harsbasis.
- U kunt het pakket "Gematigde eigen bijdrage" kiezen: de prijs van de zorgvoorziening is
beperkt tot een gematigde eigen bijdrage voor de verzekerde
- U kunt kiezen voor een 'aanbieding vrij tarief' met meer innoverende technieken en
materialen, voor een tarief dat buiten de hervorming valt.
Als u vragen heeft over de hervorming 100% vergoeding ziektekosten, gaat u dan naar:
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/100pourcent-sante/
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