
 

  

Vergoedingenoverzicht 2015 
 
Disclaimer 
Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.  
 
Overzicht van verzekeraars 
Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op www.de-
nfg.nl/vergoedingen.html. Eventuele aanvullingen of correcties kunt u mailen naar 
info@de-nfg.nl.  
 
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering 
Vergoedingen vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder 
alternatieve geneeswijzen.  
Veel verzekeraars vergoeden zowel alternatieve geneeswijzen als alternatieve 
geneesmiddelen vanuit hetzelfde pakket. De genoemde maximumbedragen per jaar 
zijn dan ook vaak een combinatie van alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 
samen.  

 

 

 Verzekeraar: Onderdeel van/ ondergebracht bij: 
   

 Aevitae  

  Vergoeding mogelijk, informeer vooraf bij uw 
verzekeraar. 

   

 
AnderZorg Menzis 

 Budget Geen vergoeding 
 Jong € 200 per jaar 
 Extra € 400 per jaar 
   

 

Azivo Menzis 

 Basis Geen vergoeding 
 Top 80% tot € 450 per jaar 
 TopExtra 80% tot € 600 per jaar 
   

 
Besured VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Aanvullende verzekering 80% tot € 200 per jaar 

http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html
http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html
mailto:info@de-nfg.nl


   

 

CZ  

 Jongeren € 200 per jaar, maximaal € 30 per dag 
 Gezinnen € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 50 +  € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Basis € 250 per jaar, maximaal € 30 per dag 
 Plus € 450 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Top € 650 per jaar, maximaal € 40 per dag 
   

 
CZ direct CZ 

 Budget € 100 per jaar, maximaal € 25 per dag 
 Basic € 200 per jaar, maximaal € 25 per dag 
 Extra € 300 per jaar, maximaal € 25 per dag 
   

 

De Goudse Coöperatie VGZ 

  Vergoeding mogelijk, informeer vooraf bij uw 
verzekeraar. 

   

 
De Friesland Achmea 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Budget Geen vergoeding 
 Standaard € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Extra € 500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Optimaal € 750 per jaar, maximaal € 45 per dag 
   

 
Delta Lloyd CZ 

 Start Geen vergoeding 
 Extra € 250 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Compleet € 500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Comfort € 1000 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Top € 1500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Zilver € 200 per jaar, maximaal € 25 per dag 
   

 
DSW  

  Geen vergoeding 
   

 
FBTO Achmea 

  Geen vergoeding 
   

 
IAK  



  Voorwaarden nog niet bekend 
   

 

Interpolis Achmea 

  Geen vergoeding 
   

 

IZA Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Basic Geen vergoeding 
 Classic € 290 per jaar, maximaal € 29 per consult 
 Perfect € 340 per jaar, maximaal € 29 per consult 
   

 

IZA cura  

  Vergoedingen mogelijk, informeer vooraf bij uw 
verzekeraar. Registratie bij koepel vereist. 

   

 

IZZ Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 200 per jaar 
 Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 200 per jaar 
 Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 500 per jaar 
   

 
Kiemer   

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Goed Geen vergoeding 
 Beter € 250 per jaar, maximaal € 25 per dag 
 Best € 500 per jaar, maximaal € 35 per dag 
   

 
Lancyr CZ (Delta Lloyd) 

 Start Geen vergoeding 
 Extra € 250 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Compleet  € 500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Comfort € 1000 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Top € 1500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Zilver € 200 per jaar, maximaal € 25 per dag 
   

 

Menzis  

 ExtraVerzorgd 1 Geen vergoeding 
 ExtraVerzorgd 2 80% tot € 400 per jaar 
 ExtraVerzorgd 3 80 % tot € 600 per jaar 
 BudgetBewust  Geen vergoeding 



 BudgetBewust Extra  Geen vergoeding 
 JongerenVerzorgd 80% tot € 200 per jaar 
   

 

National Academic 
 

Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Aanvullend 1 80 % tot € 200 per jaar, maximaal € 50 per 

behandeling  
 Aanvullend 2 100 % tot € 500 per jaar, maximaal € 50 per 

behandeling 
 Aanvullend 3 100 % tot € 500 per jaar, daarna 70 % van € 500 tot 

€ 750 per jaar, maximaal € 50 per behandeling 
   

 
OHRA 
 

CZ 

 Sterk Geen vergoeding 
 Aanvullend € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Extra Aanvullend € 500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Uitgebreid € 750 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Onderstaande verzekeringen 

zijn niet meer af te sluiten, 
heeft u deze al, dan gelden de 
volgende vergoedingen: 

 

 Jongeren € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Uitgebreid Vitaal € 1000 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Extra Uitgebreid € 1000 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Compleet € 1500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Extra Sterk Geen vergoedingen 
 Zelfverzekerd Compact € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag 
   

 

ONVZ  

 Starfit Geen vergoeding 
 Extrafit Geen vergoeding 
 Benfit Geen vergoeding 
 Optifit € 250 per jaar, maximaal € 65 per behandeling, 

maximaal 1 behandeling per dag 
 Topfit € 500 per jaar, maximaal € 65 per behandeling, 

maximaal 1 behandeling per dag 
   

 

OZF  Achmea 

 Voor alle pakketten geldt: Alleen vergoeding wanneer therapeut is ingedeeld 
in de Vakgroep voor Integrale Gezondheidszorg 
(VIG) 

 Compact € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 



 Royaal € 500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
   

 
PMA Menzis 

 ExtraVerzorgd 1 Geen vergoeding 
 ExtraVerzorgd 2 80% tot € 400 per jaar 
 ExtraVerzorgd 3 80 % tot € 600 per jaar 
   

 

PNO  ONVZ 

 Be Young € 100 per jaar  
 Budget € 250 per jaar 
 Extra € 350 per jaar 
 Compleet € 600 per jaar 
   

 

Promovendum  Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Primair 80 % tot € 100 per jaar, maximaal € 30 per 

behandeling 
 Royaal 80 % tot € 200 per jaar, maximaal € 30 per 

behandeling 
 Optimaal 100 % tot € 500 per jaar, maximaal € 30 per 

behandeling 
 Excellent 100 % tot € 500 per jaar, daarna 70 % van € 500 tot 

€ 750 per jaar, maximaal € 30 per behandeling 
   

 

Stad Holland  DSW 

  Geen vergoeding 
   

 
Turien & Co  Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: 
 
 

Vergoeding mogelijk indien pakket is 
ondergebracht bij VGZ, registratie bij koepel 
vereist 

 Primair € 250 per jaar, maximum € 45 per dag 
 Prima € 500 per jaar, maximum € 45 per dag 
 Privilege € 1000 per jaar, maximum € 45 per dag 
   

 

UMC Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Extra Zorg 1 € 300 per jaar 
 Extra Zorg 2 € 300 per jaar 
 Extra Zorg 3 € 500 per jaar 
 Extra Zorg 4 € 750 per jaar 



   

 

Univé Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Aanvullend goed € 300 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Aanvullend beter € 500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Aanvullend best € 800 per jaar, maximaal € 45 per dag 
   

 

VvAA ONVZ 

 Student, Start of Plus Geen vergoeding 
 Optimaal € 250 per jaar, maximaal € 65 per behandeling, 

maximaal 1 behandeling per dag 
 Top € 500 per jaar, maximaal € 65 per behandeling, 

maximaal 1 behandeling per dag 
 Excellent € 500 per jaar, maximaal € 65 per behandeling, 

maximaal 1 behandeling per dag 
   

 

VGZ Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Aanvullend goed  € 300 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Aanvullend beter € 500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Aanvullend best € 800 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Jong pakket € 200 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Fit & Vrij pakket Onderdeel van zorgtegoed, maximaal € 45 per dag 
 Gezin pakket € 300 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Vitaal pakket € 300 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding 
   

 

ZilverenKruis  Achmea 

  Geen vergoeding 
   

 

Zekur  Coöperatie VGZ 

 Voor alle pakketten geldt: Registratie bij koepel vereist 
 Extra Zekur Onderdeel van budget alternatieve geneeswijzen: 

€ 300 per jaar, maximaal € 25 per behandeling 
   
 Overige zorgverzekeraars 

 
 Geen vergoeding:  
 Agis (Achmea)  
 Amersfoortse (ASR)  
 Avéro (Achmea)  



 Bewuzt (VGZ)  
 Ditzo (ASR)  
 Hema (Menzis)  
 Pro Life (Achmea)  
 Salland (Eno)  
 Take Care Now (Achmea)  
 YouCare (Achmea)  
 Zorg en Zekerheid (ZZ)  

 


