
SRD SRD USD USD
AZPAS BASIS- 2023 AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME 

1 Huisartsenzorg

1
Medische consultaties, gezondheidsadvisering en 
behandeling     

2
Verrichtingen conform Azpas 
huisartsenverichtingenlijst     

2 Medisch specialistische zorg

1 Medisch specialistische consultatie en behandeling     

2 Medisch specialistische verrichtingen     

* Algemene chirurgie     

*  

incl. Pijnbehandelingen: Max. 4x
verzekeringsjaar

incl. Pijnbehandelingen: Max. 4x 
verzekeringsjaar

* Cardiologie/hartchirurgie:

- Hartcatheterisatie 1x per verzekeringsjaar 2x per verzekeringsjaar 3x per verzekeringsjaar 2x per verzekeringsjaar 3x per verzekeringsjaar
- Interventie cardiotherapie w.o. dotteren en/of 
plaatsen stents en vaatchirurgie
'- Hartchirurgie w.o bypass- en klepoperatie, 
inbrengen/reposities pacemakers

 Max SRD 35.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max SRD 100.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max SRD 195.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max USD 3.500,- per 
verzekeringsjaar

 Max USD 6.500,- per 
verzekeringsjaar

Aanschaf pacemaker

 50% van de kosten met 
gecumuleerd

tot Max SRD 35.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max SRD 75.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max SRD 125.000,- per 
verzekeringsjaar

 Max USD 2.500,- per 
verzekeringsjaar

 Max USD 4.250,- per 
verzekeringsjaar

* Dermatologie     

Cosmetische behandelingen ( medisch noodzakelijk) NVT NVT
Max SRD 30.000,- per 

verzekeringsjaar NVT
Max USD 1.000,- per 

verzekeringsjaar

* Gynaecologie     

* Interne geneeskunde     

*  
incl. 2 preventieve 

extracties/verzekeringsjaar door 
de kaakchirurg

incl. 2 preventieve 
extracties/verzekeringsjaar door 

de kaakchirurg

Anesthesiologie

Kaakchirurgie

  

  



SRD SRD USD USD
AZPAS BASIS- 2023 AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME 

*     

incl. Gehoorapparaat max 
SRD 3.500,- per oor per 2 jaar

incl. Gehoorapparaat max 
SRD 7.500,- per oor per 2 jaar

incl. Gehoorapparaat max 
SRD 13.000,- per oor per 2 jaar

incl. Gehoorapparaat max 
USD 250,- per oor per 2 jaar

incl. Gehoorapparaat max 
USD 450,- per oor per 2 jaar

*  
incl. Consulten tbv 

Consultatiebureau bij 
de Kinderarts

incl. Consulten tbv 
Consultatiebureau bij 

de Kinderarts

* Neurochirurgie
gecumuleerd max SRD 20.000,- 

per verzekeringsjaar
gecumuleerd max SRD 50.000,- 

per verzekeringsjaar
gecumuleerd max SRD 100.000,- 

per verzekeringsjaar
gecumuleerd max USD 1.650,- 

per verzekeringsjaar
gecumuleerd max USD 3.500,- 

per verzekeringsjaar

* Neurologie     

*
Oogheelkunde w.o. vergoeding lenzenpakket bij 
oogchirurgie

max SRD 7.500,- per 
verzkeringsjaar    

* Orthopedie     

* Parasitologie     

* Plastische chirurgie (op medische indicatie)
max SRD 7.500,- per 

verzkeringsjaar    

* Psychiatrie
max 10 consulten per 

verzekeringsjaar
max 20 consulten per 

verzekeringsjaar

max 20 consulten per 
verzekeringsjaar

incl. Hypno en Relatietherapie
max 20 consulten per 

verzekeringsjaar

max 20 consulten per 
verzekeringsjaar

incl. Hypno en Relatietherapie

* Pulmonologie (Longziekte)     

* Radiologie     

* Interventie radiologie
Conform vigerende zorgafspraken 

met dienstverleners
Conform vigerende zorgafspraken 

met dienstverleners
Conform vigerende zorgafspraken 

met dienstverleners
Conform vigerende zorgafspraken 

met dienstverleners
Conform vigerende zorgafspraken 

met dienstverleners

* Radiotherapie
Echografieën, röntgenfoto’s en 

scopieën onbeperkt
Echografieën, röntgenfoto’s en 

scopieën onbeperkt
Echografieën, röntgenfoto’s en 

scopieën onbeperkt
Echografieën, röntgenfoto’s en 

scopieën onbeperkt
Echografieën, röntgenfoto’s en 

scopieën onbeperkt

* Revalidatiegeneeskunde     
* 

nierstenen max 3x per 
verzekeringsjaar

*
Speciale voorwaarden voor buitenlande missies en 
andere disciplines: cf de geldende polisvoorwaarden     

3 Nierdialyse

1 Dialyse, medicamenten en aanleggen shunt
max SRD 100.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 125.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 250.000,- per 

verzekeringsjaar
max USD 4.250,- per 

verzekeringsjaar
max USD 8.350,- per 

verzekeringsjaar

2 Aanschaf subclavia- of femoraliscatheter
50% tot max SRD 5.000,- per 

verzekeringsjaar
75% tot max SRD 10.000,- per 

verzekeringsjaar Volledige vergoeding
75% tot max USD 350,- per 

verzekeringsjaar Volledige vergoeding

Keel, neus en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Urologie
   

  



SRD SRD USD USD
AZPAS BASIS- 2023 AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME 

4 Medisch diagnostisch onderzoek

1 Laboratoriumonderzoek cf laboratoriumgarantiebrief     

2 Radiologisch onderzoek cf röntgengarantiebrief     

3 CT of MRI scan

Max 3x per verzekeringsjaar, 
waarbij vanaf de 3de 50% wordt 

vergoed Max 4x per verzekeringsjaar Max 6x per verzekeringsjaar Max 4x per verzekeringsjaar Max 6x per verzekeringsjaar

4 Immunohistochemie testen Indien medisch noodzakelijk Indien medisch noodzakelijk Indien medisch noodzakelijk Indien medisch noodzakelijk Indien medisch noodzakelijk

5 Paramedische zorg
1 Fysiotherapie
2 Ergotherapie
3 Logopedie
4 Psychologie
5 Orthopedagogie
6 Huidtherapie
7 Diëtethiek onder voorwaarden
8 Diabetische verpleegkundige
9 Medische pedicure

6 Zorg tbv gezinsplanning
1 Verloskundige zorg

1a
Prenatale controle en bevalling door huisarts, 
verloskundige of gynaecoloog     

1b 12 en 20-weken echo     

1c
(Poli)klische bevalling in ziekenhuis, thuis of 
kraamzorginstelling ddor deskundige     

1d
Klinische bevalling door gynaecoloog inclusief 
verzorging en verpleging     

Kraamzorg NVT NVT
8 uren gedurende 8 dagen 

SRD 3.500,- NVT
8 uren gedurende 8 dagen 

USD 125,-

2
Consultaties aan consultatiebureau m.u.v. 
Vaccinaties     

3
Primaire en secundaire infertiliteitsstoornissen bij 
vrouwen conform protocol conform protocol conform protocol conform protocol conform protocol

3a Laboratoriumtesten     

3b Beeldvormend onderzoek:

- hysterosalpingogram of HSG max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven

- laporoscopische tubatest of blauwproef max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven
- echografische monitoring van de follikelgroei max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven

max. SRD 5.000,- per 
verzekeringsjaar

max. SRD 7.500,- per 
verzekeringsjaar

max. SRD 12.500,- per 
verzekeringsjaar

max. USD 300,- per 
verzekeringsjaar

max. USD 450,- per 
verzekeringsjaar



SRD SRD USD USD
AZPAS BASIS- 2023 AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME 

3c Post coïtum test max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven

4 Sterilisatie max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven max 1x per leven

5 Anticonceptiemiddelen
Conform Azpas Geneesmiddelen 

Klapper
Conform Azpas Geneesmiddelen 

Klapper
Conform Azpas Geneesmiddelen 

Klapper
Conform Azpas Geneesmiddelen 

Klapper
Conform Azpas Geneesmiddelen 

Klapper

6 Congenitiale aandoeningen Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

7 Farmaceutische zorg

1 Geneesmiddelen volgens formularium     

2
Geneesmiddelen op recept van huisarts of medisch 
specialist     

3 Medicatie t.b.v. Antikankertherapie
max SRD 45.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 100.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 150.000,- per 

verzekeringsjaar
max USD 3.500,- per 

verzekeringsjaar
max USD 5.000,- per 

verzekeringsjaar

4
(Verband)middelen conform Medisch 
Verbruiksartikelen Klapper en gipsverband     

5 AP-stomazakjes en plakkers NVT NVT  NVT 

6 Bloedproducten maximaal 10 kolven per opname    

7 Hormoonpreparaten
max SRD 5.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 7.500,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 15.000,- per 

verzekeringsjaar
max USD 250,- per 

verzekeringsjaar
max USD 500,- per 

verzekeringsjaar

8 Hulpmiddelen

1a

1b
Been en/of armprothese bij amputatie als gevolg van 
ongeval of chronische ziekte NVT

max SRD 25.000,- per 
verzekeringsjaar

max SRD 50.000,- per 
verzekeringsjaar

max USD 1.000,- per 
verzekeringsjaar

max USD 1.650,- per 
verzekeringsjaar

1c Orthopedisch schoeisel of steunzolen NVT
max 1x tot SRD 2.000,- per 

verzekeringsjaar 
max 1x tot SRD 5.000,- per 

verzekeringsjaar 
max 1x tot USD 80,- per 

verzekeringsjaar 
max 1x tot USD 165,- per 

verzekeringsjaar 

1d

Inhuren van orthopedische hulpmiddelen t.b.v. 
Revalidatie (spalken, orthopedische krukken, 
orthopedische kraag) uitsluitend op medisch 
voorschrift.     

1e   
max 50% van de kosten tot een 
max bedrag van SRD 50.000,-

max SRD 100.000,- per 
verzekeringsjaar

max USD 4.000,- per 
verzekeringsjaar

9 Optische zorg

1 Oogmetingen door optometrist of opticien     

2 Optische zorg
Max SRD 1.000,- per 24 

maanden
Max SRD 1.750,- per 24 

maanden
Max SRD 2.500,- per 24 

maanden Max USD 70,- per 24 maanden Max USD 100,- per 24 maanden

Hiploc, platen en schroeven



max. USD 5.000,-  per 
verzekeringsjaarAanschaf voor alle hulpmiddelen

75% tot SRD 50.000,-  per 
verzekeringsjaar

max. SRD 100.000,-  per 
verzekeringsjaar

max. SRD 150.000,-  per 
verzekeringsjaar

max. USD 3.500,-  per 
verzekeringsjaar





SRD SRD USD USD
AZPAS BASIS- 2023 AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME AZPAS PLUS- 2023 AZPAS SUPREME 

10
Opname en verpleging in ziekeninrichting of 
verpleeghuis

1 Opname klinische behandeling en verpleging 3e klasse 3e klasse 3e klasse 3e klasse 3e klasse

2
Opname in verpleeghuis aansluitend op ontslag uit 
ziekenhuis

max 120 ligdagen per 24 
maanden

max 120 ligdagen per 24 
maanden

max 120 ligdagen per 24 
maanden

max 120 ligdagen per 24 
maanden

max 120 ligdagen per 24 
maanden

3 Opname in Psychiatrisch Centrum Suriname     

4 Opname in longpaviljoen     

5 Hospice

max 3 maanden per 
verzekeringsjaar voor terminale 

patienten

max 4 maanden per 
verzekeringsjaar voor terminale 

patienten

max 5 maanden per 
verzekeringsjaar voor terminale 

patienten

max 4 maanden per 
verzekeringsjaar voor terminale 

patienten

max 5 maanden per 
verzekeringsjaar voor terminale 

patienten

11 Medische thuiszorg

1
Medische thuiszorg bij gehospitalisserde deelnemer 
aansluitend op ontslag uit ziekenhuis

max 90 dagen per 
verzekeringsjaar

max 120 dagen per 
verzekeringsjaar

max 180 dagen per 
verzekeringsjaar

max 120 dagen per 
verzekeringsjaar

max 180 dagen per 
verzekeringsjaar

2
Medische thuiszorg in thuissituatie door erkende 
instelling

max 90 dagen per 
verzekeringsjaar

max 120 dagen per 
verzekeringsjaar

max 180 dagen per 
verzekeringsjaar

max 120 dagen per 
verzekeringsjaar

max 180 dagen per 
verzekeringsjaar

12 Spoedeisende hulp

1
Acute medische zorg op afdeling Spoedeisend Hulp 
en urgente behandeling door wachtdokter     

13 Ambulance vervoer

1 Ambulancevervoer over land
max SRD 1.000,- + eigen 

bijdrage    

2 Medisch luchttransport NVT
max SRD 10.000,- per 

verzekeringsjaar
max SRD 35.000,- per 

verzekeringsjaar
max USD 400,- per 

verzekeringsjaar
max USD 1.200,- per 

verzekeringsjaar

14
max SRD 5.000,- per 

verzekeringsjaar
max USD 165,- per 

verzekeringsjaar
incl voetreflexologie incl voetreflexologie

15 Buitenlandse dekking NVT NVT

Max SRD 125.000,- o.b.v 
medische indicatie voor 

operatieve ingrepen NVT

Max USD 4.250,- o.b.v 
medische indicatie voor 

operatieve ingrepen

Alternatieve geneeswijzen
NVT max SRD 2.500,- per 

verzekeringsjaar
max USD 100,- per 

verzekeringsjaar


