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Wijziging op de polisvoorwaarden
van de aanvullende modules van
FBTO per 1 januari 2019
Door middel van dit document brengen we wijzigingen aan in de volgende modules:
-- Artikel 5: module Alternatieve geneeswijzen. Op welke alternatieve zorg (niet-reguliere
behandelwijzen) heeft u recht?;
-- Artikel 7: module Beter in je vel. Welke rechten heeft u bij de module Beter in je vel.

Module Alternatieve geneeswijzen
Artikel 5 	Op welke alternatieve zorg (niet-reguliere behandelwijzen)
heeft u recht?
In de opsomming van de kosten van consulten of behandelingen van alternatieve genezers of
therapeuten die wij vergoeden, wordt onder het kopje ‘Alternatieve geneeswijzen
(bewegingsapparaat)’ neuromusculaire therapie toegevoegd.
De opsomming onder dit kopje wordt als volgt:
Alternatieve geneeswijzen (bewegingsapparaat)
a. chiropractie
b. haptotherapie
c. manuele geneeskunde/orthomanipulatie
d. neuromusculaire therapie
e. orthopedische geneeskunde
f. osteopathie
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Module Beter in je vel
Artikel 7 	Welke rechten heeft u bij de module Beter in je vel.
In artikel 7 lid 2: De eigen bijdrage van de extra coaching door een persoonlijke coach van
Medicinfo is verlaagd. De eigen bijdrage voor de 2 extra coaching gesprekken is verlaagd van
€ 52,50 naar € 35,00.
De polisvoorwaarden voor de module Beter in je vel artikel 7 lid 2 worden als volgt aangepast:
In overleg met de gediplomeerd verpleegkundige kunt u bij aanvang van het gekozen traject
kiezen voor extra telefonische coaching. U ontvangt dan tijdens het gekozen traject
telefonische ondersteuning van een persoonlijke coach met veel kennis over het betreffende
onderwerp. In het gekozen traject kunt u gebruikmaken van 2 coaching momenten van
20 minuten per gesprek. (in totaal betreft het één intakegesprek plus 2 coaching gesprekken
van 20 minuten).
Voor de 2 extra coaching gesprekken via Medicinfo bent u nog een eigen bijdrage van
€ 35,00 verschuldigd. Medicinfo neemt de betaalovereenkomst voor deze eigen bijdrage met
u door. U ontvangt van FBTO een betaalverzoek voor de betaling van de eigen bijdrage.
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