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Verzekeringsmaatschappij Vergoeding 

Aevitae • 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: €750,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten, max. €50,- 

per behandeling 

• Aanvullend via VGZ: zie VGZ 

• Aanvullend via Avéro Achmea: geen vergoeding  

Agis 
 

• Basispolis Basic: geen vergoeding 

• Compactpolis: geen vergoeding 

• Compleetpolis: maximaal € 350,- per jaar (consult max €40,- per dag) 

• Comfortpolis: maximaal € 500,- per jaar (consult max €40,- per dag) 

• ComfortPluspolis: maximaal € 650,- per jaar (consult max €40,- per 

dag) 

• 50+ Actief Polis: maximaal € 400,- per jaar (consult max €40,- per dag) 

• Gezinnenpolis: maximaal € 350,- per jaar (consult max €40,- per dag) 

De Amersfoortse 100% voor oa. acupunctuur, 75% voor oa. shiatsutherapie  

• Aanvulling jongeren: 100% € 150,- per jaar  

• Aanvulling budget: Maximaal € 150,- per jaar 

• Aanvulling basis: Maximaal € 250,- per jaar 

• Aanvulling uitgebreid: Maximaal € 500,- per jaar 

• Aanvulling optimaal: Maximaal € 1.000,- per jaar 

• Aanvulling TotaalZorg: Maximaal 200 euro per jaar 

• Aanvulling totaalZorg Extra: Maximaal € 250,- per jaar 

AnderZorg • AV AnderZorg Jong: 80% tot maximaal €250,- per jaar 

• AV AnderZorg Extra: 80% tot maximaal €400,- per jaar 

Azivo • AV-Basis: - 

• AV-Top: maximaal €25,- per behandeldatum tot maximaal €425,-  

• AV-TopExtra: maximaal €35,- per behandeldatum tot maximaal €595,-  

AZVZ • AV-AZVZ Top: 75%, tot max €475,- per jaar 

Blue • Pakket A: max €250,- per jaar 

• Pakket B: max €400,- per jaar 

CZ • AV-Jongeren: € 200,- per jaar, maximaal € 30,- per dag 

• AV-Gezinnen: € 350,- per jaar, maximaal € 40,- per dag 

• AV-50+:€ 350,- per jaar, maximaal € 40,- per dag 

• AV-Basis: € 200,- per jaar, maximaal € 30,- per dag 

• AV-Plus: € 400,- per jaar, maximaal € 40,- per dag 

• AV-Top: € 600,- per jaar, maximaal € 40,- per dag 

CZ Direct • AV Budget: max €100,- per jaar, max €20,- per dag 

• AV Basic: max €200,- per jaar, max €25,- per dag 

• AV Extra: max €400,- per jaar, max €35,- per dag 

Delta Lloyd 
 

• Brons: €20,- per behandeldag; totale vergoeding* €100,- 

• Zilver: €25,- per behandeldag; totale vergoeding* €200,- 

• Goud: €35,- per behandeldag; totale vergoeding* €400,- 

• Start:- 

• Extra: 40 euro / dag; totale vergoeding* €250,- 

• Compleet: €40,- / dag; totale vergoeding* €500,-  

• Comfort: €45,- / dag; totale vergoeding* €1000,- 

• Top: €50,- / dag; totale vergoeding* €1500,-  



*=Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en alternatieve 

geneesmiddelen samen 

De Friesland 

Zorgverzekeraar  

 

 

max. € 50,- per dag, shiatsutherapie max.€ 25,- per dag 

• Av Budget: - 

• AV Standaard: Max. € 250,-  

• AV Extra: Max. € 500,- 

• AV Optimaal: Max. € 750,- 

• AV Excellent: Max. € 1500,-  

• AV Student: 80% tot max. € 200,- incl. (genees)middelen 

• AV Gezin: Max. € 500,- 

• AV 55 Plus: Max. € 1000,- 

De Goudse • Basis aanvullende zorgverzekering:  maximaal € 50,- per consult en/of 

behandeling tot maximaal € 300,- voor alle behandelvormen  

• Uitgebreid aanvullende zorgverzekering: maximaal € 50,- per consult 

en/of behandeling tot maximaal € 500,- voor alle behandelvormen  

• Totaal aanvullende zorgverzekering: 100%van de consulten en/of 

behandelingen tot maximaal € 750,- voor alle behandelvormen  

• Top aanvullende verzekering: 100%van de consulten en/of 

behandelingen tot maximaal € 1.000,- voor alle behandelvormen 

Ditzo • ZorgGoed: - 

• ZorgBeter: Maximaal € 150 per kalenderjaar, met een maximum 

vergoeding van € 35 per dag 

• ZorgBest: Maximaal € 300 per kalenderjaar, met een maximum 

vergoeding van € 35 per dag 

DSW Zorgverzekeraar • AV Standaard: maximaal €25,- per behandeldatum, maximaal €450,- 

per kalenderjaar 

• AV Top: maximaal €25,- per behandeldatum, maximaal €450,- per 

kalenderjaar 

• AV Student: maximaal €25,- per behandeldatum, maximaal €450,- per 

kalenderjaar 

IAK • Jong: max €200,- pp/jaar, max €75,- per dag, tezamen met 

geneesmiddelen 

• Compact: max €250,- pp/jaar, max €75,- per dag 

• Compleet: max €550,- pp/jaar, max €75,- per dag 

• Extra Compleet: max €750,- pp/jaar, max €75,- per dag 

• Comfort: max €750,- pp/jaar, max €75,- per dag 

Voor zover AV via VGZ. Voor meer informatie, neem contact op met IAK. 

IZA Cura • AV Den Haag: volledige vergoeding tot max €300,- per jaar 

• AV Ooievaar: volledige vergoeding tot max €300,- per jaar 

• AV Zuid-Limburg: volledige vergoeding tot max €50,- per consult tot 

max €300,- per jaar 

• AV Drechtsteden: 100% vergoeding tot max €300,- per jaar 

IZA Zorgverzekeraar • IZA Basic: Max. € 29 per consult tot max. € 145 voor arts, 

acupuncturist en klassiek homeopaat samen 

• IZA Classic: Max. € 29 per consult tot max. € 290 voor arts, 

acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten 

samen 

• IZA Perfect: Max. € 29 per consult tot max. € 340 voor arts, 

acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten 

samen 

Kiemer 

 

Max. € 50,- per dag, shiatsutherapie max. € 25,- per dag  

• AV Femke: Max. € 500,- 

• AV Ayla: Max. € 1500,- 

Menzis • AV Menzis ExtraVerzorgd 1: 80% tot maximaal €50,- 

• AV Menzis ExtraVerzorgd 2: 80% tot maximaal €300,- 



• AV Menzis ExtraVerzorgd 3: 80% tot maximaal €500,- 

• AV Menzis ExtraVerzorgd 4: 80% tot maximaal €625,- 

National Academic 

 

• Aanvullend 1: 80% (€200,-) (€50,- per behandeling) 

• Aanvullend 2: 100% (€500,-) (€50,- per behandeling) 

• Aanvullend 3: 100% (€500,-) daarboven 70% tot max €750,- (€50,- per 

behandeling) 

OHRA • Jongeren: 75% per behandeling tot maximaal € 250,- 

• Aanvullend: max € 250,- per jaar 

• Extra aanvullend: max € 500,- per jaar 

• Uitgebreid: max € 750,- per jaar 

• Uitgebreid Vitaal: max € 1.000,- per jaar 

• Extra Uitgebreid: max € 1.000,- per jaar 

• Compleet: max € 1.500,- per jaar 

• Zelfverzekerd Compact: max € 250,- per jaar 

• Zelfverzekerd Compleet: max € 500,- per jaar 

ONVZ • Extrafit: Arts max. € 27 per behandeling, max. 20 behandelingen.  

• Benfit: Arts of acupuncturist; max. € 27 per behandeling, max. 20 

behandelingen. 

• Optifit: Arts max. € 85 per behandeling, max. € 750.  

Behandelaar: max. € 65 per behandeling, max. € 250. 

• Topfit: Arts max. € 85 per behandeling, max. € 1000. 

Behandelaar: max. € 65 per behandeling, max. € 500. 

• Superfit: Arts max. € 85 per behandeling, max. € 1250. 

Behandelaar: max. € 65 per behandeling, max. € 500. 

PNO • PNO Be Young: Maximaal € 100 per verzekerde per kalenderjaar 

• PNO Budget: Maximaal € 200 per verzekerde per kalenderjaar 

• PNO Extra: Maximaal € 350 per verzekerde per kalenderjaar 

• PNO Compleet: Maximaal € 600 per verzekerde per kalenderjaar 

Pro life  • Smallpolis: geen vergoeding. 

• Mediumpolis: maximaal € 40,- per dag voor consulten en behandeling 

tot maximaal € 300,- per verzekerde per kalenderjaar 

• Largepolis: maximaal € 40,- per dag voor consulten en behandeling tot 

maximaal € 450,- per verzekerde per kalenderjaar 

• Extra Largepolis: maximaal € 40,- per dag voor consulten en 

behandeling tot maximaal € 600,- per verzekerde per kalenderjaar 

Promovendum • Primair (AV-P): 80% (€100,-) (regulier tarief €30,- per behandeling) 

• Royaal (AV-R): 80% (€200,-) (regulier tarief €30,- per behandeling) 

• Optimaal (AV-O): 100% (€500,-) (regulier tarief €30,- per behandeling) 

• Excellent (AV-E): 100% tot €500,- (70% boven €500,- tot max. €750,-) 

(regulier tarief €30,- per behandeling) 

Stad Holland • Standaard AV: max €25 per behandeldatum, max €450 per jaar 

• Uitgebreide AV: max €25 per behandeldatum, max €450 per jaar 

• Jongeren AV: max €25 per behandeldatum, max €400 per jaar 

• Extra uitgebreide AV: max €25 per behandeldatum, max €450 per jaar 

• AV Zorg Riant: maximaal €1000  

• AV Zorg deLuxe: max €1250 

SZVK • AV via Univé: vermelding Zorggids geldt ook voor SZVK. Voor meer 

informatie over voorwaarden bel 072-5277677 of mail naar 

zorgvragenszvk@unive.nl.  

Take Care Now • T@ke 2: max €350,- per jaar (consult max. €40,- per dag) 

• T@ke 3: max €500,- per jaar (consult max. €40,- per dag) 

Trias Per 1 oktober 2011 verdergegaan als VGZ 

VVAA • Start: door arts: 27 per consult; max 1 consult per dag, max 20 

consulten per jaar 



• Plus: door arts: 27 per consult; max 1 consult per dag, max 20 

consulten per jaar 

• Optimaal: arts: 85 per consult, max 1 consult per dag Vergoeding voor 

alternatieve geneeswijzen maximaal € 750 per jaar. Niet-arts: max 65 

per consult, max 1 consult per dag, max 250 euro per jaar 

• Top: arts: 85 per consult, max 1 consult per dag Vergoeding voor 

alternatieve geneeswijzen max. € 1.000 per jaar. Niet-arts: max 65 per 

consult, max 1 consult per dag, max 500 euro per jaar 

• Excellent: arts: 85 per consult, max 1 consult per dag Vergoeding voor 

alternatieve geneeswijzen max. € 1.250 per jaar Niet-arts: max 65 per 

consult, max 1 consult per dag, max 500 euro per jaar 

UMC • UMC Budget: Max. € 29 per consult tot max. € 290 voor arts, 

acupuncturist en klassiek homeopaat samen 

• UMC Accent: Max. € 29 per consult tot max. € 290 voor arts, 

acupuncturist en klassiek homeopaat samen 

• UMC Plus: Max. € 29 per consult tot max. € 290 voor arts, 

acupuncturist en klassiek homeopaat samen 

• UMC Top: Max. € 29 per consult tot max. € 340 voor arts, 

acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten 

samen 

United Consumers 

(aanvullende pakketten via 

VGZ) 

• AV-Jong: max €200,- per jaar 

• AV- Fit & Vrij: onderdeel pakket 

• AV Gezin: max €300,- per jaar 

• AV- Vitaal: max €300,- per jaar 

• Beperkte AV: max €300,- per jaar 

• Uitgebreide AV: max €500,- per jaar 

• Plus AV: max €800,- per jaar 

Univé • AV-Jong: max €200,- per jaar 

• AV- Fit & Vrij: onderdeel pakket 

• AV Gezin: max €300,- per jaar 

• AV- Vitaal: max €300,- per jaar 

• Extra Zorg polis Goed: max €300,- per jaar 

• Extra Zorg polis Beter: max €500,- per jaar 

• Extra Zorg polis Best: max €800,- per jaar 

Univé ZEKUR • Extra ZEKUR Zorg: €250,-; max €25,- per behandeling / consult 

VGZ • AV-Jong: max €200,- per jaar 

• AV- Fit & Vrij: onderdeel pakket 

• AV Gezin: max €300,- per jaar 

• AV- Vitaal: max €300,- per jaar 

• Beperkte AV: max €300,- per jaar 

• Uitgebreide AV: max €500,- per jaar 

• Plus AV: max €800,- per jaar 

Zorg & Zekerheid • AV-Sure: max €250; 100% max €25 per dag 

• AV-GeZZin: max €460; 100% max €40 per dag 

• AV-GeZZin Compact: max €250; 100% max €25 per dag 

• AV-Plus: max €460; 100% max €40 per dag 

• AV-Basis: max €250; 100% max €25 per dag 

• AV-Standaard: max €250; 100% max €25 per dag 

• AV-Top: max €460; 100% max €40 per dag 

• AV-Totaal: max €600; 100%  

 

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Laatste update: 20 januari 2012 


