
 

Overzicht zorgverzekeraars 2016 

De lijst is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld op basis van de vergoedingsgegevens van de zorgverzekeraars zelf. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor 
mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.     

N.b.: Wij adviseren u om ook zelf uw polis te controleren op vergoedingsmogelijkheden. Door de grote verscheidenheid aan polissen (o.a. collectieve polissen) bij 
de meeste zorgverzekeraars kunnen er afwijkingen voorkomen in de genoemde vergoedingen. Het is dan ook verstandig om de vergoedingsmogelijkheden 
vooraf zorgvuldig na te gaan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Het overzicht is indicatief voor wel of geen vergoeding door een bepaalde zorgverzekeraar.  

 
Aevitae 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Aevitae Plus 
(VGZ) 

max. € 50,- per behandeling, max. €300,- per jaar (incl. 
geneesmiddelen) (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

Voor alle aanvullende verzekeringen is 
vergoeding van haptotherapie mogelijk. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar. In geval 
van specifieke aanvullende pakketten vanuit 
collectiviteiten, raden we ook aan om 
contact op te nemen met zorgverzekeraar. 

Aevitae Top (VGZ) max. €50,- per behandeling, max. €400,- per jaar (incl. 
geneesmiddelen) (Opname in vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

Aevitae Vip (VGZ) max. €50,- per behandeling, max. €600,- (incl. 
geneesmiddelen) (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

 

 
Agis 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AGIS n.v.t. Verzekeringen van Agis kunnen niet meer 
worden afgesloten. Agis en Zilveren Kruis 



gaan samen verder onder één naam: Zilveren 
Kruis Achmea. 

 

 
AnderZorg 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Anderzorg 
Extra 

Max. € 400,- per jaar (alternatieve behandelwijzen en 
geneesmiddelen samen) 

 

Anderzorg 
Jong 

max. €200,- per jaar (alternatieve behandelwijzen en 
geneesmiddelen) 

 

Anderzorg 
Budget 

Geen vergoeding  

 

 
Avéro 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Avéro Start max. € 40,- per dag, max. €450,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

Voor alle aanvullende pakketten is tevens 
vergoeding haptotherapie mogelijk. 
Informeer bij zorgverzekeraar. 

Avéro Royaal € 40 per dag, max. €650,- per jaar (incl. alternatieve 
geneesmiddelen) 

 

Avéro 
Excellent 

€40,- per dag, max. 20 consulten per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

Avéro Beter 
Voor Nu 

€40,- per dag, max. 20 consulten per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 



Avéro Juist 
Voor Jou 

€40,- per dag, max. €250,- per jaar (incl. alternatieve 
geneesmiddelen) 

 

 

 
Azivo 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV-Top max. 80%, max. € 450,- per jaar (incl. geneesmiddelen)  

AV-TopExtra max. 80% tot max. € 600,- per jaar (incl. geneesmiddelen)  

AV-basis Geen vergoeding  

 

 
Besured 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

All-In-1 80% per consult tot max. €50,- per consult, max. €200,- 
per kalenderjaar 

 

 

 
Bewuzt 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Alternatief 
Goed 

max. €45,- per dag, max. €250,- per kalenderjaar Opname in Vergelijk & Kies verplicht 

Alternatief 
Beter 

max. €45,- per dag, max. €500,- per kalenderjaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht 

 

 
 
 



 
 
CZ 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

CZ - AV Basis max. € 30,- per dag, max. € 250,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

CZ - AV Plus max. € 40,- per dag, max. € 450,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

CZ - AV Top max. € 40,- per dag, max. € 650,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

CZ - AV 
Jongeren 

max. € 30,- per dag, max. € 200,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

CZ - AV 50+ max. € 40,- per dag, max. € 350,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

CZ - AV 
Gezinnen 

max. € 40,- per dag, max. € 350,- per jaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

 

 

CZdirect.nl 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Start Geen vergoeding  

Basic 
max. €25,- per dag, max. €200,- per jaar (incl. 
geneesmidddelen) 

 

Extra Maximaal 
max. €25,- per dag, max. €300,- per jaar (incl. 
geneesmidddelen) 

 
 

 
 
 



 
 
De Amersfoortse 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Alle 
aanvullende 
polissen 
Amersfoortse 

Geen vergoedingen  

 

 
De Friesland Zorgverzekeraar 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Budget Geen vergoeding  

AV Standaard max. €45,- per dag, max. €250,- per kalenderjaar Zorgverlener dient aangesloten te zijn bij 
koepelorganisatie RBCZ 

AV Extra max. €45,- per dag, max. €500,- per kalenderjaar Zorgverlener dient aangesloten te zijn bij 
koepelorganisatie RBCZ 

AV Optimaal max. €45,- per dag, max. €750,- per kalenderjaar Zorgverlener dient aangesloten te zijn bij 
koepelorganisatie RBCZ 

 

 

De Goudse Verzekeringen 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Basis max. €50,- per consult/ behandeling, max. €300,- per jaar  

AV uitgebreid max. €50,- per consult/ behandeling, max. €400,- per jaar  

AV Totaal max. €50,- per consult/ behandeling, max. €500,- per jaar  

AV Top max. €50,- per consult/ behandeling, max. €600,- per jaar  
 



 

Delta Lloyd 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Delta Lloyd 
Start 

Geen vergoeding  

Delta Lloyd 
Extra 

max. €50,- per dag, max. €250,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

Delta Lloyd 
Compleet 

max. €50,- per dag, max. €500,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

Delta Lloyd 
Comfort 

max. €50,- per dag, max. €1000,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

Delta Lloyd 
Top 

max. €50,- per dag, max. €1500,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

Delta Loyd 
Zilver 

max. €25,- per dag, max. €250,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

 

 
DITZO 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Alle 
aanvullende 
polissen DITZO 

Geen vergoedingen  

 

 
 
 
 
 



 
 
DSW Zorgverzekeraar 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Standaard max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

AV Top max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

AV Student max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

AV Compact max. €25,- per behandeldatum, max. €250,- per jaar 
(alleen haptotherapie) 

 

 

 
 
Energiek 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Energiek stopt 
per 01-01-2016. 

Geen vergoeding Energiek raadt haar klanten aan over te 
stappen naar moederbedrijf Salland 
Zorgdirect. 

 

 
 
FBTO 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Module 
Alternatieve 
Geneeswijzen 

max. € 35,- per dag, max. €500,- per kalenderjaar (incl. 
alternatieve geneesmiddelen) 

 

 

 



 
 
HEMA 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Alle 
aanvullende 
polissen 
HEMA 

Geen vergoeding  

 

 
IAK 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Jong max. €50,- per dag, max. €200,- per jaar, waarvan max. 
€200,- voor geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

IAK werkt als assurantietussenpersoon 
samen met 3 risicodragers VGZ, Avero 
Achmea & Fortis ASR. Tevens vergoeding 
voor haptotherapie mogelijk. Informeer bij 
uw verzekeraar. 

AV Compact max. €50,- per dag, €0 - max. €400,- per jaar, waarvan 
max. €125,- voor geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

 

AV Compleet max. €50,- per dag, €0 - max. €650,- per jaar, waarvan 
max. €250,- voor geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

 

AV Extra 
compleet 

max. €50,- per dag, max. 80 - €850,- per jaar, waarvan 
max. €500,- voor geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

 

AV Comfort max. €50,- per dag, max. €750,- per jaar. Aparte 
vergoeding €500,- voor geneesmiddelen (op voorschrift 
arts) 

 



AV Comfort 
Plus 

max. €50,- per dag, max. €800,- per jaar. Aparte 
vergoeding €500,- voor geneesmiddelen (op voorschrift 
arts) 

 

 

 
 
IK 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

IK-Gericht Geen vergoeding.  

IK-zorg Goed Geen vergoeding.  

Ik-Zorg Beter max. €35,- per dag voor consulten, max. €250,- per jaar 
(incl. geneesmiddelen) 

Vergoeding voor haptotherapie mogelijk. 
Informeer bij zorgverzekeraar. 

 

 
Interpolis 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

ZorgActief ZonderMeer Geen vergoeding.  

ZorgActief MeerZeker Geen vergoeding.  

ZorgActief ZonderZorgen Geen vergoeding.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IZA 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

IZA 
Gezondsamen 
Extra Zorg 1 

Max. €50,- per consult, tot max. €250,- per jaar. (Alleen 
voor semi-overheid). (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

IZA 
Gezondsamen 
Extra Zorg 2 

Max. €50,- per consult, tot max. €450,- per jaar. (Alleen 
voor semi-overheid). (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

IZA 
Gezondsamen 
Extra Zorg 3 

Max. € 50 per consult tot max. € 650 per jaar. (Alleen voor 
semi-overheid). (Opname in Vergelijk en Kies verplicht) 

 

IZA 
Gezondsamen 
Extra Zorg 4 

Max. € 50 per consult tot max. € 850 per jaar. (Alleen voor 
semi-overheid). (Opname in Vergelijk en Kies verplicht) 

 

IZA-Classic max. €29,- per consult, max. €290,- per jaar (Opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

 

 
 
IZA CURA 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Aanvullend 
pakketten 

Vergoedingen mogelijk. informeer vooraf bij uw 
verzekeraar. (Opname in Vergelijk en Kies verplicht) 

 

 

 
 
 



 
 
IZZ 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

IZZ Zorg voor 
de Zorg Extra 
1 

max. € 200,- p.p. per jaar. (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

IZZ Zorg voor 
de Zorg Extra 
2 

max. € 200,- p.p. per jaar. (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

IZZ Zorg voor 
de Zorg Extra 
3 

max. € 500,- p.p. per jaar. (Opname in Vergelijk en Kies 
verplicht) 

 

 

 
Kettlitz-Wulfse 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Diverse 
polissen 

Vergoedingen mogelijk Kettlitz Wulfse is een gevolmachtigd agent 
voor Avero. Informeer bij 
verzekeringsmaatschappij voor vergoedingen. 

 

 
 
Kiemer 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Goed Geen vergoeding Voor beide pakketten geldt geen vergoeding 
voor haptotherapie. 

AV Beter max. €25,- per dag, max. €250,- per jaar (registratie 
RBCZ vereist) 

 



AV Best max. €35,- per dag, max. €500,- per jaar (registratie 
RBCZ vereist) 

 

 

 
 
MENZIS 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

ExtraVerzorgd 
1 

Geen vergoeding Voor alle aanvullende pakketten geldt geen 
vergoeding haptotherapie. 

ExtraVerzorgd 
2 

80% maximaal € 400,- per jaar  

ExtraVerzorgd 
3 

80% maximaal € 600,- per jaar  

Jongeren 
Verzorgd 

80% max € 200,- per jaar  

Aanvullend Geen vergoeding  

Extra 
Aanvullend 

Geen vergoeding  

 

 
 
National Academic 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Aanvullend 1 80% max. € 200,- per jaar, max. €50,- per behandeling 
(Registratie RBCZ verplicht) 

 



Aanvullend 2 100% max. €500,-, max. €50,- per behandeling 
(Registratie RBCZ verplicht) 

 

Aanvullend 3 100% max. €500,-, daarboven: 70% tot max. €750,-, 
max. €50,- per behandeling (Registratie RBCZ 
verplicht) 

 

Studentenzorgverzekering 
Ready-to-go 

Geen vergoeding  

Studentenzorgverzekering 
Love-2-Move 

Geen vergoeding  

Studentenzorgverzekering 
All-In-1 

80% tot maximaal €200,- per kalenderjaar, max. €50,- 
per behandeling (Registratie RBCZ verplicht) 

 

 

 
 
OHRA 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Extra 
Aanvullend 

max. € 500,- p.p. per jaar, max. € 45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

Voor alle aanvullende verzekeringen 
geldt dat er ook vergoeding voor 
haptotherapie mogelijk is. Informeer 
bij zorgverzekeraar. 

Uitgebreid max. € 750,- p.p. per jaar, max. € 45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Uitgebreid 
vitaal (Polis 
gestopt) 

max. € 1000,- p.p. per jaar, max. €45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 



Extra 
Uitgebreid 
(Polis gestopt) 

max. € 1000,- p.p. per jaar, max. €45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Jongeren 
(Polis gestopt) 

max. € 250,- p.p. per jaar, max. € 45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Compleet 
(Polis gestopt) 

max. €1500,- p.p. per jaar, max. € 45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Zelfverzekerd 
compact (Polis 
gestopt) 

max. € 250,- p.p. per jaar, max. € 45,00 p.d. (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Sterk Geen vergoeding  

Aanvullend max. € 45,- per dag, max. € 250,- per jaar (incl. geneesmiddelen)  

 

 
ONVZ 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Vrije Keuze 
Ben Fit 

Geen vergoeding Voor de aanvullende verzekeringen 
die vergoedingen verstrekken, geldt 
dat er ook vergoeding voor 
haptotherapie mogelijk is. Informeer 
bij zorgverzekeraar. 

Vrije Keuze 
Extra Fit 

Geen vergoeding  

Vrije Keuze 
Opti Fit 

max. €65,- per behandeling, max. 1 behandeling per dag, max. 
€250,- per jaar (incl. geneesmiddelen) 

 



Vrije Keuze 
Top Fit 

max. €65,- per behandeling, max. 1 behandeling per dag, max. € 
500,- per jaar (incl. geneesmiddelen) 

 

Vrije Keuze 
Super Fit 

max. €65,- per behandeling, max. 1 behandeling per dag, max. 
€500,- per jaar (incl. geneesmiddelen) 

 

 

 
 
OZF 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Compact max. € 40,- per dag, max. € 200,- per jaar Voor alle aanvullende pakketten is 
vergoeding haptotherapie mogelijk. 
Informeer bij zorgverzekeraar. 

AV Royaal max. € 50,- per dag, max. € 500,- per jaar  

 

 
PMA Kiesverzekering.nl 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

PMA 
aanvullende 
verzekeringen 

Voorwaarden en vergoedingen identiek aan Menzis.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PNO Zorg 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Start 
Maximaal 

max. €100,- per jaar Voor alle aanvullende pakketten is 
vergoeding haptotherapie mogelijk. 
Informeer bij zorgverzekeraar. 

Keuze 
Maximaal 

max. €250,- per jaar Dekking Alternatieve Geneeswijzen 
dient aan te staan. Als Alternatieve 
Geneeswijzen/geneesmiddelen is 
ingeruild voor keuzevoordeel, vervalt 
deze vergoeding. 

Extra 
Maximaal 

max. €350,- per jaar  

Compleet 
Maximaal 

max. €600,- per jaar  

 

 
ProLife 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Alle 
aanvullende 
polissen 
ProLife 

Geen vergoeding  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Promovendum 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Primair 80% max. € 100,00 per jaar, max. € 30,00 per behandeling 
(registratie RBCZ vereist) 

 

Royaal 80% max. € 200,00 per jaar, max. € 30,00 per behandeling 
(registratie RBCZ vereist) 

 

Optimaal 100% max. € 500,00 per jaar, max. € 30,00 per behandeling 
(registratie RBCZ vereist) 

 

Excellent 100% max. € 500,00 per jaar, daarna 70% boven € 500 tot max. € 
750,-, max. € 30,00 per behandeling (registratie RBCZ vereist) 

 

 

 
 
PZP Politie Zorgpolis 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Basis PZP €25,- per dag, max. €225,- per jaar  

Plus PZP €25,- per dag, max. €425,- per jaar  

Top PZP €40,- per dag, max. €650,- per jaar  

Jongeren PZP €30,- per dag, max. €200,- per jaar  

 

 
 
 
 
 



 
 
Salland 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Start Geen vergoeding  

Extra Geen vergoeding  

Plus max. €40-, per dag, max. €350,- per kalenderjaar (alleen 
haptotherapie) 

 

Top max. €40,- per dag, max. €500,- per jaar (alleen haptotherapie)  

 

 
Salland Zorgdirect 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Aanvullende polissen 
identiek aan 
aanvullende polissen 
Salland 

Vergoedingen identiek aan vergoedingen Salland  

 

 
Stad Holland 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Standaard AV max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

Uitgebreide AV max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 



Extra uitgebreide AV max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

AV Zorg Riant max. € 500,- per jaar (alleen haptotherapie)  

Jongeren AV max. €35,- per consult, max. 9 consulten per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

Compact AV max. €25,- per behandeldatum, max. €250,- per jaar (alleen 
haptotherapie) 

 

 

 

Take Care Now 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

   

t@ke1 Geen vergoeding  

t@ke 2 Vergoeding mogelijk, informeer vooraf bij uw verzekeraar  

t@ke 3 Vergoeding mogelijk, informeer vooraf bij uw verzekeraar  

 

Turien & Co 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Polissen identiek 
aan polissen van 
VGZ en 
Avero/Achmea 

Vergoedingen identiek aan vergoedingen van VGZ en Avero/Achmea Gevolmachtigde van VGZ 
en Avero/Achmea. Turien & 
Co werkt als tussenpersoon 
voor deze verzekeraars. 

 



 
 
UMC Utrecht 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Extra Zorg 1 max. €300,- per jaar (Opname in Vergelijk en Kies verplicht)  

Extra Zorg 2 max. €300,- per jaar (Opname in Vergelijk en Kies verplicht)  

Extra Zorg 3 max. €500,- per kalenderjaar (Opname in Vergelijk en Kies verplicht)  

Extra Zorg 4 max. €750,- per jaar (Opname in Vergelijk en Kies verplicht)  

 

 
 

UnitedConsumers 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

UnitedConsumers kjb;kjbc;'3rb ;ekm ;mb 5y \bj 5opp\ 

UnitedConsumers 
VGZ Aanvullend 
Goed 

max. €45,- per dag, max. €300,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

UnitedConsumers 
VGZ Aanvullend 
Beter 

max. €45,- per dag, max. €500,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

UnitedConsumers 
VGZ Aanvullend Best 

max. €45,- per dag, max. €800,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 



UnitedConsumers 
VGZ Jong Pakket 

max. €45,- per dag, max. €200,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

UnitedConsumers 
VGZ Gezin Pakket 

max. €45,- per dag, max. €300,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

UnitedConsumers 
VGZ Vitaal Pakket 

max. €45,- per dag, max. €300,- per kalenderjaar (opname in 
Vergelijk en Kies verplicht) 

 

 

 
Univé 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Extra Zorg Goed max. €45,- per dag, max. €300,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

AV Extra Zorg Beter max. €45,- per dag, max. €500,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

AV Extra Zorg Best max. €45,- per dag, max. €800,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Jong max. €45,- per dag, max. €200,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Gezin max. €45,- per dag, max. €300,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Vitaal max. €45,- per dag, max. €300,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Fit en vrij max. €45,- per dag, Onderdeel pakket! Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

AV Extra Zorg Basis Geen vergoeding.  

 

 
 
 



 
 
VGZ 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

VGZ Aanvullend 
Goed 

€ 300,- per jaar, max. € 45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

VGZ Aanvullend 
Beter 

€ 500,- per jaar, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

VGZ Aanvullend Best € 800,- per jaar, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

VGZ Jong Pakket € 200,- per jaar, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

VGZ Gezin Pakket € 300,- per jaar, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

VGZ Vitaal Pakket € 300,- per jaar, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Fit en Vrij Pakket Onderdeel van Zorgtegoed, max. €45,- per dag Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 

Mix Aanvullende 
verzekering 

Geen vergoeding.  

Coulance vergoeding 
jeugdzorg 2015 

(Coulance)vergoeding voor jeugdzorg geldt voor 2015. 2015: Jeugdzorg tot 18 jaar gaat nog 
niet uit de aanvullende polissen 
verdwijnen. In de loop van 2015 wordt 
er een besluitgenomen voor 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
VvVa Zorgverzekeraar 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Top max. €65,- per behandeling, max. €500,- per jaar  

Excellent max. €65,- per behandeling, max. €500,- per jaar  

Start Geen vergoeding.  

Plus Geen vergoeding.  

Optimaal max. €65,- per behandeling, € 250 per jaar  

 

 
YouCare.nu 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

You Care + Geen vergoeding.  

You Care ++ max. €40,- per dag, max. €150,- per jaar (incl. alternatieve 
geneesmiddelen) 

 

You Care +++ max. €40,- per dag, max. €300,- per jaar (incl. alternatieve 
geneesmiddelen) 

 

 

 
Zekur.nl 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Gewoon Extra Zekur max. €25,- per behandeling/consult, max. €250,- per jaar Opname in Vergelijk en Kies verplicht. 



Gewoon Zekur Geen vergoeding  

 

 

ZieZo 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

ZieZo Aanvullend 2 Vergoeding mogelijk. Informeer vooraf bij uw verzekeraar.  
 

 
 

 
Zilveren Kruis Achmea 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Aanvullend 1 ster Geen vergoeding.  

Aanvullend 2 sterren max. € 40,- per dag, max. €450,- per jaar Registratie RBCZ verplicht. Tevens 
vergoeding haptotherapie. 

Aanvullend 3 sterren max. € 40,- per dag, max. € 650,- per jaar Registratie RBCZ verplicht. Tevens 
vergoeding haptotherapie. 

Aanvullend 4 sterren max. € 40,- per dag, max. € 850,- per jaar Registratie RBCZ verplicht. Tevens 
vergoeding haptotherapie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zorg en Zekerheid 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

AV Basis 100% max. € 25 p.d.max. € 250 incl. 50% geneesmiddelen - 
Complementaire zorg alleen vergoeding voor haptotherapie 

 

AV Plus 100% max. € 40 p.d.max. € 460 incl. 75% geneesmiddelen - idem zie 
hierboven 

 

AV Gezin 100% max. € 40 p.d.max. € 460 incl. 75% geneesmiddelen - idem zie 
hierboven 

 

AV Top 100% max. € 40 p.d.max. € 460 incl. 75% geneesmiddelen - idem zie 
hierboven 

 

AV Totaal 100% max. € 600 incl. geneesmiddelen - idem zie hierboven  

AV Sure 100% max. € 25 p.d.max. € 250 incl. 50% geneesmiddelen - idem zie 
hierboven 

 

AV Gezin Compact Geen vergoeding.  

AV Standaard 100% max. € 25 p.d.max. € 250 incl. 50% geneesmiddelen - idem zie 
hierboven 

 

Gemeente 
Standaard 

100%, max. €115,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Gemeente Top 
Maximaal 

max. €45,- per dag, max. €500,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 



Cum Laude 100%, max. €600,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Prima Citco 100%, max. €750,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Master Citco 100%, max. €750,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 

Cum Laude Citco 100%, max. €750,- per jaar (alleen haptotherapie) (incl. 
geneesmiddelen) 

 

 

 
Zorgzaam 

 

Polis Vergoeding Bijzonderheden 

Ster 1 max. €18,50 per behandeling, max. 10 behandelingen per 
jaar 

Opname therapeut in Vergelijk en Kies 
verplicht. 

Ster 2 max. €18,50 per behandeling, max. 20 behandelingen per 
jaar 

Opname therapeut in Vergelijk en Kies 
verplicht. 

Ster 3 max. €25,- per behandeling, max. 20 behandelingen per 
jaar 

Opname therapeut in Vergelijk en Kies 
verplicht. 

Ster 4 max. €35,- per behandeling, max. 20 behandelingen per 
jaar 

Opname therapeut in Vergelijk en Kies 
verplicht. 

Ster 5 max. €35,- per behandeling, max. 20 behandelingen per 
jaar 

Opname therapeut in Vergelijk en Kies 
verplicht. 

 

 


