
Vergoedingenoverzicht 2016 voor Therapie 
Versie december 2015 

 
 
 

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het is slechts een indicatie. U wordt geadviseerd om bij uw eigen zorgverzekering na te 
gaan in hoeverre u in aanmerking komt voor vergoeding.  

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Aevitae  
(VGZ, Avéro & ASR) 

Basic - 

 Plus €300,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke 
kosten, max. €50,- per behandeling.  

 Top €400,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke 
kosten, max. €50,- per behandeling. 

 VIP €600,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke 
kosten, max. €50,- per behandeling. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Agis Compactpolis -  

 Compleetpolis Maximaal €40,- per dag tot maximaal €350,- 
per jaar. 

 Comfortpolis Maximaal €40,- per dag tot maximaal €500,- 
per jaar. 

 ComfortPluspolis Maximaal €40,- per dag tot maximaal €650,- 
per jaar. 

 Gezinnenpolis Maximaal €40,- per dag tot maximaal €350,- 
per jaar. 

 50+ Actief Polis Maximaal €40,- per dag tot maximaal €400,- 
per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Ander Zorg Ander Zorg budget -  

 Ander Zorg Jong Maximaal €200,- per kalenderjaar. Je krijgt een 
vergoeding voor consulten en behandelingen 
van 80% tot een maximumbedrag. Dit 
maximumbedrag is per kalenderjaar.   

 Ander Zorg Extra Maximaal €400,- per kalenderjaar. Je krijgt een 
vergoeding voor consulten en behandelingen 
van 80% tot een maximumbedrag. Dit 
maximumbedrag is per kalenderjaar.   

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Azivo Aanvullend basis - 

 Aanvullend top U krijgt maximaal 80% tot €450,- voor alle 
alternatieve behandelwijzen samen.  

 Aanvullend top-extra U krijgt maximaal 80% tot €600,- voor alle 
alternatieve behandelwijzen samen. 
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Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

CZ Jongeren €200,- (max €30,- per dag voor behandelingen) 

 Gezinnen €350,- (max €40,- per dag voor behandelingen) 

 50+ €350,- (max €40,- per dag voor behandelingen) 

 Start - 

 Aanvullend basis €250,- (max €30,- per dag voor behandelingen) 

 Plus €450,- (max €40,- per dag voor behandelingen) 

 Top €650,- (max €40,- per dag voor behandelingen) 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

CZdirect.nl Start - 

 Basic Maximaal €25,-per dag 
€ 200,- per jaar inclusief alternatieve 
geneesmiddelen. 

 Extra Maximaal €25,-per dag 
€ 300,- per jaar inclusief alternatieve 
geneesmiddelen. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

De Friesland 
zorgverzekeraar 

AV Budget - 

 AV Standaard Maximaal €45,- per dag tot maximaal €250,- 
per jaar. 

 AV Extra Maximaal €45,- per dag tot maximaal €500,- 
per jaar. 

 AV Optimaal Maximaal €45,- per dag tot maximaal €750,- 
per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

De Goudse Basic Maximaal €50,- per consult en/of behandeling 
tot maximaal €300,- voor alle 
behandelvormen.  

 Uitgebreid Maximaal €50,- per consult en/of behandeling 
tot maximaal €400,- voor alle 
behandelvormen. 

 Totaal 100% van de consulten en/of behandelingen 
tot maximaal €500,- voor alle 
behandelvormen. 

 Top 100% van de consulten en/of behandelingen 
tot maximaal €600,- voor alle behandelvormen. 

 

  



Vergoedingenoverzicht 2016 voor Therapie 
Versie december 2015 

 
 
 

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het is slechts een indicatie. U wordt geadviseerd om bij uw eigen zorgverzekering na te 
gaan in hoeverre u in aanmerking komt voor vergoeding.  

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Delta Lloyd AV Start - 

 AV Extra Maximaal €50,- per dag tot maximaal €250,- 
per jaar.  

 AV Compleet Maximaal €50,- per dag tot maximaal €500,- 
per jaar. 

 AV Comfort Maximaal €50,- per dag tot maximaal €1000,- 
per jaar. 

 AV Top Maximaal €50,- per dag tot maximaal €1500,- 
per jaar. 

 AV Zilver Maximaal €25,- per dag tot maximaal €200,- 
per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

DSW AV Standaard Maximaal €25,- per dag tot maximaal €450,- 
per jaar. 

 AV Top Maximaal €25,- per dag tot maximaal €450,- 
per jaar. 

 AV Student Maximaal €25,- per dag tot maximaal €450,- 
per jaar. 

 AV Compact Maximaal €25,- per dag tot maximaal €250,- 
per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

IZA cura Rotterdampakket Volledige vergoeding tot een maximum van 
€440,- per kalenderjaar.  

 VGZ Den Haagpakket Volledige vergoeding tot een maximum van 
€300,- per kalenderjaar. 

 VGZ GemeentePakket 
Compact 
 
Compleet 

- 
Volledige vergoeding tot een maximum van 
€150,- per kalenderjaar. 
Volledige vergoeding tot een maximum van 
€300,- per kalenderjaar. 

 Zuid Limburg pakket Maximaal €50,- per dag tot maximaal €300,- 
per jaar. 

 

  



Vergoedingenoverzicht 2016 voor Therapie 
Versie december 2015 

 
 
 

N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  
Het is slechts een indicatie. U wordt geadviseerd om bij uw eigen zorgverzekering na te 
gaan in hoeverre u in aanmerking komt voor vergoeding.  

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Kiemer AV Goed - 

 AV Beter Maximaal €25,- per dag tot maximaal €250,-
per kalenderjaar.  

 AB Best Maximaal €35,- per dag tot maximaal €500,- 
per kalenderjaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Menzis Jongeren verzorgd 80 % tot €200,- 

 Extra verzorgd 1 - 

 Extra verzorgd 2 80 % tot €400,- 

 Extra verzorgd 3 80 % tot €600,- 

 Aanvullend - 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

National Academic Aanvullend 1 80 % tot €200,-, maximaal €50,- per 
behandeling.  

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

 Aanvullend 3 100 % tot €500,-, daarboven 70% tot €750,- 
maximaal €50,- per behandeling. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

OHRA Sterk - 

 Aanvullend  Max. €45,- per dag tot max. €250,- per jaar. 

 Extra Aanvullend  Max. €45,- per dag tot max. €500,- per jaar. 

 Uitgebreid Max. €45,- per dag tot max. €750,- per jaar. 
 Jongeren* Max. €45,- per dag tot max. €250,- per jaar. 
 Uitgebreid Vitaal * Max. €45,- per dag tot max. €1000,- per jaar. 
 Extra Uitgebreid * Max. €45,- per dag tot max. €1000,- per jaar. 
 Compleet * Max. €45,- per dag tot max. €1500,- per jaar. 
 Extra Sterk * - 
 Zelfverzekerd 

compact* 
Max. €45,- per dag tot max. €250,- per jaar. 

* Kan niet meer afgesloten worden, maar geld nog wel als men het al had. 
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Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

ONVZ Startfit - 

 Extrafit - 

 Benfit - 

 Optifit Max. €65,- per behandeling, max. 1 
behandeling per dag en max. €250,- per jaar. 

 Topfit Max. €65,- per behandeling, max. 1 
behandeling per dag en max. €500,- per jaar. 

 Superfit Max. €65,- per behandeling, max. 1 
behandeling per dag en max. €500,- per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Pro Life Smallpolis - 

 Mediumpolis Max. €40,- per dag tot max. €320,- per jaar. 

 Largepolis Max. €40,- per dag tot max. €440,- per jaar. 

 Extra Largepolis Max. €40,- per dag tot max. €600,- per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Promovendum Primair 80% (€100,-) €30,- per behandeling 

 Royaal 80% (€200,-) €30,- per behandeling 

 Optimaal 100% (€500,-) €30,- per behandeling 

 Excellent 100% (€500,-) 70% (€500 - €750) €30,- per 
behandeling 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

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

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

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

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

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

UMC UMC Extra zorg 1 €300,- per kalenderjaar 

 UMC Extra zorg 2 €300,- per kalenderjaar 

 UMC Extra zorg 3 €500,- per kalenderjaar 

 UMC Extra zorg 4 €750,- per kalenderjaar 
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Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Univé Extra Zorg polis Goed Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 Extra Zorg polis Beter Max. €45,- per dag tot max. €500,- per jaar 

 Extra Zorg polis Best Max. €45,- per dag tot max. €800,- per jaar 

 Alternatief 250 Max. €45,- per dag tot max. €250,- per jaar 

 Alternatief 500 Max. €45,- per dag tot max. €500,- per jaar 

 Jong Max. €45,- per dag tot max. €200,- per jaar 

 Fit & Vrij Onderdeel pakket. Max. €45,- per dag. 

 Gezin Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 Vitaal Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

VGZ VGZ Aanvullend Goed Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 VGZ Aanvullend Beter Max. €45,- per dag tot max. €500,- per jaar. 

 VGZ Aanvullend Best Max. €45,- per dag tot max. €800,- per jaar. 

 VGZ Jong Pakket Max. €45,- per dag tot max. €200,- per jaar. 

 Fit & Vrij Pakket Onderdeel van uw zorgtegoed, maximaal €45,- 
per dag tot max. €1000,- per jaar.  

 VGZ Gezin Pakket Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 VGZ Vitaal Pakket Max. €45,- per dag tot max. €300,- per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Zekur Extra Zekur 
aanvullende Zorg 

Budget alternatieve geneeswijzen 
Max. €25,- per behandeling tot max. €250,- 
per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Zilveren kruis Basis Plus Module Mogelijk een vergoeding via uw collectief. 

 Ster 1 Mogelijk een vergoeding via uw collectief.  

 Ster 2 Max. €40,- per dag tot max. €450,- per jaar. 

 Ster 3 Max. €40,- per dag tot max. €650,- per jaar. 

 Ster 4 Max. €40,- per dag tot max. €850,- per jaar. 
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Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Zorgzaam Basis Plus Module - 

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

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

 Ster 3 Max. €25,00 per behandeling, max. 20 
behandelingen per jaar. 

 Ster 4 Max. €35,00 per behandeling, max. 20 
behandelingen per jaar. 

 Ster 5 Max. €35,00 per behandeling, max. 20 
behandelingen per jaar. 

 

Zorgverzekeraar Polis Vergoeding: 

Zorg en zekerheid AV-Basis Max. €25,- per dag tot max. €250,- per jaar. 

 AV-Standaard Max. €25,- per dag tot max. €250,- per jaar. 

 AV-Sure Max. €25,- per dag tot max. €250,- per jaar. 

 AV-Top Max. €40,- per dag tot max. €460,- per jaar. 

 AV-Gezinn Max. €40,- per dag tot max. €460,- per jaar. 

 AV-Plus Max. €40,- per dag tot max. €460,- per jaar. 

 AV-Prima Max. €40,- per dag tot max. €460,- per jaar. 

 AV-Master Max. €40,- per dag tot max. €460,- per jaar. 

 AV-Totaal Max. €600,- per jaar. 

 AV-Cum-Laude Max. €600,- per jaar. 

 AV-Gezinn Compact Geen 

 

 


