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Verbeteringen Jabes Expat pakket  
 
Als tussenpersoon voor uw verzekeringen spannen wij ons altijd in om de beste voorwaarden en 
dekking voor uw verzekeringen te regelen. Wij hebben in onze onderhandelingen met De Goudse 
onlangs een verbetering van ons Jabes Expat Pakket kunnen vaststellen, op een groot aantal punten. 
Hierdoor zullen per 1 juli 2014 alle verzekerden met een Jabes Expat Pakket profiteren van de 
volgende verbeteringen: 
 

Medische selectie 
Voor het onderdeel ziektekosten dient een gezondheidsverklaring ingevuld te worden ten behoeve 
van de medische acceptatie. Indien een Expatriate wordt uitgezonden door een organisatie, kan 
worden volstaan met een “fit for assignment” verklaring. Dat houdt in dat als bij de keuring door een 
arts de Expatriate (en zijn/haar gezin) “fit for assignment” wordt bevonden, de Goudse dit volgt en 
geen gezondheidsverklaring meer vraagt.  
 

Gevaarlijke gebieden (Molest) 
Molest is op het onderdeel ziektekosten volledig meeverzekerd. Als er sprake is van een negatief 
reisadvies van de zwaarste categorie, dan heeft de Expatriate 45 dagen de tijd om het land te 
verlaten, anders vervalt de molestdekking. De Expatriate blijft dan dus wel verzekerd voor 
ziektekosten, maar niet als er sprake is van ziektekosten ten gevolge van molest. Bij een negatief 
reisadvies van de zwaarste categorie worden Expatriates vaak door de overheid actief geholpen het 
land te verlaten.  
 

Bevalling 
Het eerste verzekeringsjaar wordt voor zwangerschap en bevalling maximaal € 2.500,- vergoed. Het 
tweede en volgende verzekeringsjaar is zwangerschap en bevalling verzekerd tegen kostprijs. In de 
voorwaarden is wel bepaald dat De Goudse invloed heeft op de keuze van het ziekenhuis. 
 

Paramedische hulp 
Dieetadvisering , Arts fleboloog, Ergotherapie, Camouflagetherapie, Podotherapie, 
Psoriasisdagbehandeling en Stottertherapie worden voortaan vergoed tot € 200,- per jaar. 
Fysiotherapie en logopedie zijn en blijven vergoed tot maximaal 12 behandelingen per jaar en 
daarboven eventueel op basis van een medisch rapport na overleg met De Goudse. 
 

Homeopatische/antropsofische geneesmiddelen 
Voortaan worden homeopatische en antroposofische geneesmiddelen vergoed tot €200,-  per jaar. 
 

Psychologische ondersteuning zonder medische indicatie 
Het komt voor dat een Expatriate tijdens de uitzending ergens tegen aan loopt. Een (aantal) 
consulten met een gespecialiseerde psycholoog kan dan de Expatriate helpen en daarmee erger 
voorkomen. Intransit is een bureau van psychologen die gespecialiseerd zijn op het gebied van 
ontwikkelingswerkers en zendelingen. In het Jabes Expat Pakket is vanaf heden een vergoeding op 
genomen van € 200,- om een dergelijk bureau te consulteren buiten een medische indicatie om. 
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Malariaprofylaxe 
Vanaf heden wordt Malariaprofylaxe vergoed voor 75% met een maximum van € 150,- per jaar.  

Orgaantransplantatie 
Orgaantransplantatie heeft voortaan een wereldwijde dekking. 
 

Preventief onderzoek 
Voortaan zijn de volgende preventieve onderzoeken verzekerd. Onderzoek naar baarmoederhals- en 
borstkanker en onderzoeken naar hart- en vaatziekten. 
 

Verloskundige zorg 
Volledig verzekerd tegen kostprijs. 
 
 
Neem bij vragen of opmerkingen over bovenstaande verbeteringen van het Jabes Expat Pakket 
contact met ons op: 0341-764 020 of info@jabesverzekeringen.nl.  
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