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Overzicht zorgverzekeraars 2016 

Nota bene: 

 Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen; 

 Dit overzicht vermeldt de vergoeding van consulten, niet van medicijnen; 

 Aan de vermeldingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; 

 Alle VNT therapeuten zijn bij koepelorganisatie KAB aangesloten. 

 *De zorgverlener (therapeut) dient te zijn vermeld in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te 

komen. 

 

Aevitae  

Product Dekking 

Plus max € 300,- per jaar, max € 50,- per dag 

Top max € 400,- per jaar, max € 50,- per dag 

Vip max € 600,- per jaar, max € 50,- per dag 

 

AGIS/Zilveren Kruis  

Product Dekking 

50+ actief max € 400,- per jaar, max € 40,- per dag 

Comfort max € 500,- per jaar, max € 40,- per dag 

Comfort plus max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag 

Compleet max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

Gezinnen max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

 

Anderzorg  

Product Dekking 

Extra 80% per consult, max € 400,- per jaar 

Jong 80% per consult, max € 200,- per jaar 

 

Avero / Achmea  

Product Dekking (*inclusief geneesmiddelen) 

Beter voor nu max 20 consulten per jaar, max € 40,-, max € 60,- (arts) per dag* 

Excellent max 20 consulten per jaar, max € 40,-, max € 60,- (arts) per dag* 

Royaal max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag* 

Start max € 450,- per jaar, max € 40,- per dag* 

 

 

http://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
http://www.aevitae.com/
https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/agis/natuurgeneeswijzen
https://www.anderzorg.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering
https://www.averoachmea.nl/consument/gezondheid/verzekeringen/Paginas/Aanvullende-zorgverzekeringen.aspx
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Azivo  

Product Dekking 

AV Top 80% per consult, max € 450,- per jaar 

AV Top extra 80% per consult, max € 600,- per jaar 

 

Besured*  

Product 
Dekking (uitgezonderd ASR-therapie, celtherapie en 
chelatietherapie) 

All-in-1 
80% voor gezamenlijke kosten tot max € 200,- per jaar, 
max € 50,- per dag 

 

Beter Dichtbij/Amersfoortse  

Product Dekking 

Zorg Premium max € 150,- per jaar, max € 25,- per dag 

Zorg Premium Plus max € 150,- per jaar, max € 25,- per dag 

 

Bewuzt  

Product Dekking 

Bewuzt Alternatief Goed max € 250,- per jaar, max € 45,- per dag 

Bewuzt Alternatief Beter max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

 

C4me (avero / achmea)  

Product Dekking 

C4me ++ max € 250,- per jaar, max € 40,- per dag 

C4me +++ max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

 

CZ  

Product Dekking 

50+ max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

Basis max € 250,- per jaar, max € 30,- per dag 

Gezinnen max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

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

Plus max € 450,- per jaar, max € 40,- per dag 

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

 

 

https://www.azivo.nl/vergoedingen/vergoedingen-2016
https://www.besured.nl/zorgverzekering/dekking/aanvullend
https://www.amersfoortse.nl/verzekerde/zorgverzekering/Paginas/beterdichtbijstopt.aspx#vergoedingen
https://www.bewuzt.nl/zorgverzekering/alternatief
http://www.c4me.nl/
https://www.cz.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering


 
 

©2016 VNT  Pagina 3 van 9  

CZ direct  

Product Dekking 

Basic max € 200,- per jaar, max € 25,- per dag 

Extra max € 300,- per jaar, max € 25,- per dag 

 

De Amersfoortse  

Product Dekking 

Basis max € 250,- per jaar, max € 45,- per dag 

Budget max € 150,- per jaar, max € 45,- per dag 

Optimaal max € 1000,- per jaar, max € 45,- per dag 

Uitgebreid max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

 

De Friesland  

Product Dekking 

AV Standaard max € 250,- per jaar, max € 45,- per dag, max € 25,- per dag (shiatsu) 

AV Extra max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag, max € 25,- per dag (shiatsu) 

AV Optimaal max € 750,- per jaar, max € 45,- per dag, max € 25,- per dag (shiatsu) 

 

De Goudse*  

Product Dekking 

Basis max € 300,- per jaar, max € 50,- per dag 

Uitgebreid max € 400,- per jaar, max € 50,- per dag 

Totaal 100% per consult, max € 500,- per jaar 

Top 100% per consult, max € 600,- per jaar 

 

Delta Lloyd  

Product Dekking 

Comfort max € 1000,- per jaar, max € 50,- per dag 

Compleet max € 500,- per jaar, max € 50,- per dag 

Extra max € 250,- per jaar, max € 50,- per dag 

Top max € 1500,- per jaar, max € 50,- per dag 

Zilver max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

 

Ditzo  

Product Dekking 

Zorgbeter max € 150,- per jaar, max € 35,- per dag 

Zorgbest max € 300,- per jaar, max € 35,- per dag 

http://www.czdirect.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.amersfoortse.nl/ondernemer/zorgverzekering/Paginas/aanvullende-zorg.aspx
http://www.defriesland.nl/consumenten/vergoedingen/default.aspx
http://www.goudse.nl/zorgverzekering-aanvullend.html
http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen.jsp
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/premie-berekenen?utm_source=Google_DZ_ZORG&utm_medium=cpc&utm_campaign=DZ_ZORG_BR_Ditzo_Zorgverzekering_h&utm_content=ditzo_zorgverzekering&utm_term=ditzo%20zorgverzekering&utm_device=c&utm_creative=90497785458&utm_sitelink=SL_zorgverzekering_2016&gclid=CMao8tb7pskCFYIcGwod--UNaw


 
 

©2016 VNT  Pagina 4 van 9  

Energiek  

Product Dekking 

Extra 80% per consult, max € 250,- per jaar 

Plus 80% per consult, max € 350,- per jaar 

Top 80% per consult, max € 550,- per jaar 

 

FBTO  

Product Dekking 

AV max € 500,- per jaar, max € 35,- per dag 

 

HollandZorg (Salland)  

Product Dekking 

AV Extra 80% per consult, max € 250,- per jaar 

AV Plus 80% per consult, max € 350,- per jaar 

AV Top 80% per consult, max € 550,- per jaar 

 

IAK *  

Product Dekking 

Jong max € 200,- per jaar, max € 50,- per dag 

Compact keuze € 100,-, €, 250, € 400,-  per jaar, max € 50,- per dag 

Compleet keuze € 400,-, €, 550, € 650,-  per jaar, max € 50,- per dag 

Extra compleet keuze € 650,-, €, 750, € 850,-  per jaar, max € 50,- per dag 

Comfort max € 750,- per jaar, max € 50,- per dag 

 

IK-zorg (avero / achmea)  

Product Dekking 

Beter max € 250,- per jaar, max € 35,- per dag 

 

IZA *  

Product Dekking 

Basic max € 145,- per jaar, max € 29,- per dag 

Classic max € 290,- per jaar, max € 29,- per dag 

Perfect max € 340,- per jaar, max € 29,- per dag 

 

 

http://www.zorgdirect.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
https://www.fbto.nl/zorgverzekering/aanvullende-modules/Paginas/alternatieve-geneeswijzen.aspx
http://www.hollandzorg.nl/
http://www.iak.nl/
http://www.ik.nl/
http://www.iza.nl/
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IZA Cura *  

Product Dekking 

Den Haag 100% per consult, max € 300,- per jaar 

Drechtsteden 100% per consult, max € 300,- per jaar 

Ooievaar 100% per consult, max € 300,- per jaar 

Rotterdampakket 100% per consult, max € 440,- per jaar 

Zuid Limburg max € 300,- per jaar, max € 50,- per dag 

 

IZZ *  

Product Dekking 

Extra 1 max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra 2 max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra 3 max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

 

Kiemer  

Product Dekking 

AV Beter max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

AV Best max € 500,- per jaar, max € 35,- per dag 

 

Menzis   

Product Dekking 

Jongeren Verzorgd 80% per consult, max € 200,- per jaar 

Extra Verzorgd 2 80% per consult, max € 400,- per jaar 

Extra Verzorgd 3 80% per consult, max € 600,- per jaar 

 

National Academic  

Product Dekking 

AV 1 80% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 200,- per jaar 

AV 2 100% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 500,- per jaar 

AV 3 100% per consult (max € 50,- per dag)tot € 500,- per jaar 

AV 3 (vervolg) 70% per consult (max € 50,- per dag) tot max € 750,- per jaar 

 

OHRA  

Product Dekking 

Aanvullend max € 250,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra aanvullend max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

Uitgebreid max € 750,- per jaar, max € 45,- per dag 

http://www.izacura.nl/
http://www.izz.nl/
http://www.kiemer.nl/
http://www.menzis.nl/
http://www.na.nl/
http://www.ohra.nl/
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ONVZ  

Product Dekking 

Benfit max 20 beh. (arts /acupuncturist) per jaar, max € 27,- per dag 

Extrafit max 20 beh. (arts) per jaar, max € 27,- per dag 

Optifit 
max € 250,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 750,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

Topfit 
max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 1000,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

Superfit 
max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 1250,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

Acupunctuurbehandelingen worden alleen vergoed worden wanneer de acupuncturist is 
aangesloten bij NVA, NAAV, ZHONG, NWP of NBCG YI. Natuurgeneeskundige consulten worden wel 
vergoed. 

 

OZF  

Product Dekking 

AV Compact max € 200,- per jaar, max € 40,- per dag 

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

 

PMA   

Product Dekking 

Jongeren Verzorgd 80% per consult, max € 200,- per jaar 

Extra Verzorgd 2 80% per consult, max € 400,- per jaar 

Extra Verzorgd 3 80% per consult, max € 600,- per jaar 

 

PNO  

Product Dekking 

Be Young max € 100,- per jaar 

Budget max € 250,- per jaar 

Extra max € 350,- per jaar 

Compleet max € 600,- per jaar 

 

PZP  

Product Dekking 

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

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

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

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

http://www.onvz.nl/
http://www.ozf.nl/
http://www.pmazorgverzekering.nl/
http://www.pnoziektekosten.nl/
http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen


 
 

©2016 VNT  Pagina 7 van 9  

Promovendum *  

Product Dekking 

Primair 80% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 100,- per jaar 

Royaal 80% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 200,- per jaar 

Optimaal 100% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 500,- per jaar 

Excellent 100% per consult (max € 30,- per dag)totmax € 500,- per jaar 

Excellent (vervolg) 70% per consult (max € 30,- per dag) tot max € 750,- per jaar 

 

Salland / Zorg Direct  

Product Dekking 

Plus max € 350,- per jaar, max € 40,- per dag 

Top max € 550,- per jaar, max € 40,- per dag 

 

Stad Holland  

Product Dekking 

Compact AV max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

Jongeren AV max € 400,- per jaar, max € 25,- per dag 

Standaard AV max € 450,- per jaar, max € 25,- per dag 

Uitgebreide AV max € 450,- per jaar, max € 25,- per dag 

Extra uitgebreide AV max € 450,- per jaar, max € 35,- per dag 

AV Zorg Riant max € 500,- per jaar 

 

UMC *  

Product Dekking 

Extra Zorg 1 max € 300,- per jaar 

Extra Zorg 2 max € 300,- per jaar 

Extra Zorg 3 max € 500,- per jaar 

Extra Zorg 4 max € 750,- per jaar 

 

Univé *  

Product Dekking 

Totaalpakket Jong max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag 

Totaalpakket Gezin max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

Totaalpakket Vitaal max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra Zorg Goed max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra Zorg Beter max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

Extra Zorg Best max € 800,- per jaar, max € 45,- per dag 

Pakket Fit & Vrij max € 1000,- per jaar, max € 45,- per dag 

http://www.promovendum.nl/
http://www.salland.nl/
http://web.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Alternatieve-Geneeswijzen
http://www.umczorgverzekering.nl/
http://www.unive.nl/


 
 

©2016 VNT  Pagina 8 van 9  

 

Vegapolis/Turien& Co  

Product Dekking 

Start max € 440,- per jaar, max € 40,- per dag 

Extra max € 640,- per jaar, max € 40,- per dag 

Royaal max16 beh. per jaar, max€ 60,- (arts), max € 40,- (niet arts) per dag 

Excellent max20 beh. perjaar, max€ 60,- (arts), max € 40,- (niet arts) per dag 

 

Vegapolis/Delta Lloyd  

Product Dekking 

Extra max € 250,- per jaar, max € 50,- per dag 

Compleet max € 500,- per jaar, max € 50,- per dag 

Comfort max € 1000,- per jaar, max € 50,- per dag 

Top max € 1500,- per jaar, max € 50,- per dag 

Zilver max € 250, ,- per jaar, max € 25,- per dag 

 

VGZ *  

Product Dekking 

Jong pakket max € 200,- per jaar, max € 45,- per dag 

Gezin pakket max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

Vitaal pakket max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

AV Goed max € 300,- per jaar, max € 45,- per dag 

AV Beter max € 500,- per jaar, max € 45,- per dag 

AV Best max € 800,- per jaar, max € 45,- per dag 

Fit & Vrij pakket Max € 1000 per jaar, max € 45 per dag(onderdeel zorgtegoed) 

 

VVAA  

Product Dekking 

Start max 20 beh. (arts) per jaar, max € 27,- (arts) per dag 

Plus max 20 beh. (arts) per jaar, max € 27,- (arts) per dag 

Optimaal 
max € 250,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 750,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

Top 
max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 1000,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

Excellent 
max € 500,- per jaar, max € 65,- per dag 
max € 1250,- (arts) per jaar, max € 85,- (arts) per dag 

 

http://www.vegapolis.nl/
http://www.vegapolis.nl/
http://www.vgz.nl/
http://www.vvaa.nl/
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You Care  

Product Dekking 

You Care ++ max € 150,- per jaar, max € 40,- per dag 

You Care +++ max € 300,- per jaar, max € 40,- per dag 

 

Zekur *  

Product Dekking 

Extra Zekur Zorg max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

 

Zilveren Kruis Achmea  

Product Dekking 

2 sterren max € 450,- per jaar, max € 40,- per dag 

3 sterren max € 650,- per jaar, max € 40,- per dag 

4 sterren max € 850,- per jaar, max € 40,- per dag 

 

Zorg & Zekerheid  

Product Dekking 

AV Basis max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

AV Sure max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

AV Standaard max € 250,- per jaar, max € 25,- per dag 

AV GeZZin max € 460,- per jaar, max € 40,- per dag 

AV Plus max € 460,- per jaar, max € 40,- per dag 

AV Top max € 460,- per jaar, max € 40,- per dag 

AV Totaal 100% per consult, max € 600,- per jaar 

Geldt alleen voor Acupunctuur, Homeopathie en Shiatsu. Natuurgeneeskunde alleen door arts 

 

http://www.youcare.nu/klantenservice/vergoedingen
http://www.zekur.nl/
http://www.zilverenkruis.nl/
http://www.zorgenzekerheid.nl/

