Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2022
Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding

Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

Vergoeding voor;

ACHMEA
FBTO
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen tenzij je deze al in je polis had in 2020
Alternatieve geneeswijzen 200

€ 35,00

€200 ( alleen met polis uit
2020)

Alternatieve geneeswijzen 300
Avéro Achmea
Zilveren Kruis geworden (zie Zilveren Kruis)

€ 35,00

€350 ( alleen met polis uit
2020)

€ 40,00 per dag

€ 200,00

acupunctuur, natuurgeneeswijzen, reflexzonetherapie, shiatsutherapie,
kinesiologie, integratieve en/of lichaamsgerichte therapie en/of overige
psychosociale therapie
acupunctuur, natuurgeneeswijzen, reflexzonetherapie, shiatsutherapie,
kinesiologie, integratieve en/of lichaamsgerichte therapie en/of overige
psychosociale therapie

De Friesland
AV Standaard

€ 40,00 per dag
AV Extra

€ 400,00

€ 40,00 per dag
AV Optimaal
Ziezo
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijze
OZF
Zilveren Kruis geworden (zie Zilveren Kruis)
ProLife
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen
Interpolis
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen

€ 600,00

Acupunctuur, Ayurvedische therapie, Craniosacrale therapie, Chinese Kruiden,
Energetische therapie, Homeopathie, Haptotherapie, Hypnotherapie /
regressietherapie, Integratieve psychotherapie, kinesiologie, Lichaamsgerichte
psychotherapie, manuele geneeskunde, Massagetherapie, Methode van
Dixhoorn, Orthomoleculaire geneeskunde, overig Oosterse geneeswijzen,
Overige psychosociale therapie, Paranormale geneeskunde, Tuina, Bowen,
Reflexzonetherapie (acupressuur), Shiatsu-therapie.

Zilveren Kruis
Aanvullend 2 sterren

€ 40,00 per dag

€ 250,00

aanvullend 3 sterren

€ 40,00 per dag

€ 450,00

Aanvullend 4 sterren

€ 40,00 per dag

€ 650,00

Achmea

acupuntuur,bioresonantie, Chinese kruidengeneeskunde, energetische
therapie, haptotherapie, homeopathie, kinesiologie, psychotherapie, ortho
manuale therapie, methode van Dixhoorn, Bowentherapie, Reflexzonetherapie,
tuina, overige psychosociaaltherapie, overige oosterse geneeskunde,
paranormale therapie, neuromusculaire behandeling, triggerpointtherapie,
massagetherapie

Zilveren Kruis ZieZo
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen tenzij je deze al in je polis had in 2020
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ZieZo Aanvullend 2
€ 40,00

€ 250,00 incl.
geneesmiddelen ( alleen met
polis uit 2020)

acupuntuur,bioresonantie, Chinese kruidengeneeskunde, energetische
therapie, haptotherapie, homeopathie, kinesiologie, psychotherapie, ortho
manuale therapie, methode van Dixhoorn, Bowentherapie, Reflexzonetherapie,
tuina, overige psychosociaaltherapie, overige oosterse geneeskunde,
paranormale therapie, neuromusculaire behandeling, triggerpointtherapie,
massagetherapie

Vitaal 2

€ 45,00

€250 incl. geneesmiddelen

Vitaal 3

€ 45,00

Vitaal 4

€ 45,00

acupuntuur,bioresonantie, Chinese kruidengeneeskunde, energetische
therapie, haptotherapie, homeopathie, kinesiologie, psychotherapie, ortho
manuale therapie, methode van Dixhoorn, Bowentherapie, Reflexzonetherapie,
tuina, overige psychosociaaltherapie, overige oosterse geneeskunde,
paranormale therapie, neuromusculaire behandeling, triggerpointtherapie,
massagetherapie

AON = Zilveren Kruis geworden
AON Vitaal

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding

€500 incl. geneesmiddelen
€750 incl. geneesmiddelen
Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

Vergoeding voor;

VGZ
Univé
Aanvullend Goed
Alternatief Beter
Aanvullend Best
Bewuzt
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen
IZZ - via VGZ
Bijzonder Bewust
Zorg voor de Zorg + extra 1
Zorg voor de Zorg + extra 2
Zorg voor de Zorg + extra 3
IZZ - via CZ
Zorg voor de Zorg Compleet
Zorg voor de Zorg Beter
IZA
Classic Comfort
Extra Zorg 1
Extra Zorg 2
Extra Zorg 3
ZEKUR
Extra Zekur
UMC
UMC Extra Zorg 1
UMC Extra Zorg 2
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€ 40,00 pd
€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00

pd
pd
pd
pd

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd
€
€
€
€

25,00
40,00
40,00
40,00

pd
pd
pd
pd

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in Vergelijk en Kies / zorgzoeker

150,00
300,00
500,00
800,00

zie VGZ

10 behandelingen per jaar
250,00

zie CZ

€
€
€
€

600,00
250,00
500,00
650,00

€ 25,00 pd

€ 250,00

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 200,00
€ 300,00

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in Vergelijk en Kies / zorgzoeker

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in de Vergelijk en Kies / zorgzoeker

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in de Vergelijk en Kies / zorgzoeker

Versie 2; 27 dec 2021

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2022
UMC Extra Zorg 3
United Consumers VGZ
Zorgzeker 1
Zorgzeker 2
Zorgzeker 3
VGZ Eigen Keuze
Goed
Beter
Best
Jong Pakket
Gezin Pakket

Soort aanvullende polis

€ 40,00 pd

€ 500,00

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

pd
pd
pd
pd
pd

Maximale vergoeding

VGZ
VGZ Ruime Keuze
Goed
Beter
Best
Jong Pakket
Gezin Pakket

€
€
€
€
€

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

pd
pd
pd
pd
pd

200,00
300,00
500,00
200,00
300,00

Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

€
€
€
€
€

200,00
300,00
500,00
200,00
300,00

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in de Vergelijk en Kies / zorgzoeker

maakt gebruik van het aanvullende pakket van VGZ; recht op een vergoeding
voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is opgenomen in Vergelijk en Kies
/ zorgzoeker

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in Vergelijk en Kies / zorgzoeker

Vergoeding voor;

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in Vergelijk en Kies / zorgzoeker

CZ
OHRA
Aanvullend

€ 40,00 per dag

€ 200

Extra Aanvullend

€ 40,00 per dag

€ 350

Uitgebreid

€ 40,00 per dag

€ 500

CZ Direct
Aanvullend 5

€ 25,00 per dag

€ 250,00

Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd)
Extra
Max. € 50,00 per dag

€ 250,00 incl. geneesmiddelen

Compleet

Max. € 50,00 per dag

€ 500,00 incl. geneesmiddelen

Jij & Gemak ( voorheen Combi)

Max. € 25,00 per dag

€ 250,00 incl. geneesmiddelen

Jij & Jonge kinderen

Max. € 50,00 per dag

€350,00 incl. geneesmiddelen
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acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen;
(auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie,
musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde,
reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of shiatsu)
en psychosociale zorg (met uitzondering van coaching)
acupunctuur, chiropractie, homeopathie, osteopathie, natuurgeneeswijzen;
(auriculotherapie/ooracupunctuur, haptonomie/haptotherapie, kinesiologie,
musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele
geneeskunde,reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S. of
shiatsu) en psychosociale zorg (met uitzondering van coaching)

Acupunctuur, Chiropractie, Homeopathie, Osteopathie, natuurgeneeswijzen.
Hieronder vallen: antroposofisch consult, auriculotherapie (ooracupunctuur),
haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde,
orthomanuele geneeskunde, voet-reflexzonetherapie / voetreflextherapie,
Versie 2; 27 dec 2021
shiatsu. - Psychosociale zorg ( met uitzondering van coaching)

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2022
Jij & Pubers

Max. € 50,00 per dag

€250,00 incl. geneesmiddelen

Jij & Vitaal

Max. € 50,00 per dag

€350,00 incl. geneesmiddelen

Comfort (niet meer af te sluiten)

Max. € 50,00 per dag

€1000,00 incl. geneesmiddelen

Top
CZ
Plus
Top
Jongeren
Gezinnen
50+

Max. € 50,00 per dag

€1500,00 incl. geneesmiddelen

Soort aanvullende polis

Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

€
€
€
€
€

40,00
40,00
30,00
40,00
40,00

per
per
per
per
per

dag
dag
dag
dag
dag

Maximale vergoeding

€ 350 incl geneesmiddelen
€ 550 incl geneesmiddelen
€ 200,00 incl. geneesmiddelen
€ 350,00 incl. geneesmiddelen
€ 350,00 incl. geneesmiddelen

Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

Acupunctuur, Chiropractie, Homeopathie, Osteopathie, natuurgeneeswijzen.
Hieronder vallen: antroposofisch consult, auriculotherapie (ooracupunctuur),
haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde,
orthomanuele geneeskunde, voet-reflexzonetherapie / voetreflextherapie,
shiatsu. - Psychosociale zorg ( met uitzondering van coaching)

Acupunctuur, Chiropractie, Homeopathie, Osteopathie, natuurgeneeswijzen.
Hieronder vallen: antroposofisch consult, auriculotherapie (ooracupunctuur),
haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde,
orthomanuele geneeskunde, voet-reflexzonetherapie / voetreflextherapie,
shiatsu.
- Psychosociale zorg (met uitzondering van coaching
Vergoeding voor;

CZ
PZP
Basis PZP

€ 25,00 per dag

€ 225 (excl chiropractie)

Plus PZP

€ 25,00 per dag

€ 425 (excl chiropractie)

Jongeren PZP

€ 30,00 per dag

€ 200 (incl chiropractie)

Jongeren Start PSP

€ 25,00 per dag

€ 75 (incl chiropractie)

Acupunctuur, Chiropractie, Homeopathie, Osteopathie, natuurgeneeswijzen.
Hieronder vallen: antroposofisch consult, auriculotherapie (ooracupunctuur),
haptonomie/haptotherapie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde,
orthomanuele geneeskunde, voet-reflexzonetherapie / voetreflextherapie,
shiatsu.
- Psychosociale zorg (met uitzondering van coaching

DSW
Stad Holland Zorgverzekeringen
€ 25,00 per dag
€ 250,00
Acupunctuur
Compact AV
€ 25,00 per dag
€ 400,00
Acupunctuur
Jongeren AV
€ 25,00 per dag
€ 450,00
Acupunctuur
Standaart AV
€ 30,00 per dag
€ 450,00
Acupunctuur
Uitgebreid AV
Extra Uitgebreid AV
€ 40,00 per dag
€ 450,00
Acupunctuur en Natuurgeneeskunde
In Twente
AV-Compact
€ 25,00 per dag
€ 250,00
Acupunctuur
AV-Standaard
€ 25,00 per dag
€ 400,00
Acupunctuur
AV-student
€ 25,00 per dag
€ 450,00
Acupunctuur
AV-Top
€ 30,00 per dag
€ 450,00
Acupunctuur
Natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is
DSW Zorgverzekeraar
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AV-Compact
€ 25,00 per dag
€ 250,00
AV-Standaard
€ 25,00 per dag
€ 400,00
AV-student
€ 25,00 per dag
€ 450,00
AV-Top
€ 30,00 per dag
€ 450,00
Natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is

Acupunctuur
Acupunctuur
Acupunctuur
Acupunctuur

MENZIS
AnderZorg
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen
HEMA
Geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen
PMA
JongerenVerzorgd

€ 40,00 pd

€ 200 incl geneesmiddelen

ExtraVerzorgd 2

€ 40,00 pd

€ 300 incl geneesmiddelen

ExtraVerzorgd 3
Collectiviteit

€ 40,00 pd

€ 500 incl geneesmiddelen

Extra verzorgd 2
Extra verzorgd 3
MENZIS

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 300 incl geneesmiddelen
€ 500 incl geneesmiddelen

JongerenVerzorgd

€ 40,00 pd

€ 200 incl geneesmiddelen

ExtraVerzorgd 2

€ 40,00 pd

€ 300 incl geneesmiddelen

ExtraVerzorgd 3

€ 40,00 pd

€ 500 incl geneesmiddelen
Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding

behandelaar moet als gediplomeerd lid zijn aangesloten bij een door Menzis
erkende beroepsvereniging; behandelingen natuurlijke geneeswijzen

behandelaar moet als gediplomeerd lid zijn aangesloten bij een door Menzis
erkende beroepsvereniging; behandelingen natuurlijke geneeswijzen

behandelaar moet als gediplomeerd lid zijn aangesloten bij een door Menzis
erkende beroepsvereniging; behandelingen natuurlijke geneeswijzen

Vergoeding voor;

Zorg en Zekerheid
AZVZ
Alleen vergoeding bij behandeling door arts
Zorg en Zekerheid
Natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is

ENO

Salland
Plus
Top

Pagina 5 van 7

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 350,€ 500,De volgende behandelingen worden vergoed: Acupunctuur, Haptonomie,
Homeopathie, Kinesiology, Orthomoleculair therapie, Reflexzone
therapie,
Versie 2; 27
dec 2021
Energetische therapie, Fytotherapie, Hypnotherapie, Psychotherapie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2022
Zorgdirect
Plus
Top
HollandZorg
Plus
Top

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 350,€ 500,-

€ 40,00 pd
€ 40,00 pd

€ 350,€ 500,-

De volgende behandelingen worden vergoed: Acupunctuur, Haptonomie,
Homeopathie, Kinesiology, Orthomoleculair therapie, Reflexzone therapie,
Energetische therapie, Fytotherapie, Hypnotherapie, Psychotherapie

ASR
Ditzo
Biedt geen vergoeding voor alternatieve geneeswijze
De Amersfoortse
Start
€ 45,00 per dag
Extra
€ 45,00 per dag
Uitgebreid
€ 45,00 per dag

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00

de FAGT wordt vergoed voor;
haptotherapie/haptonomie, reflexzonetherapie, shiatsutherapie, acupunctuur

ONVZ
PNO zorg
PNO Start
PNO Plus
PNO Optimaal
PNO Top
PNO Excellent
VVAA
Start
Plus
Optimaal
Top
Excellent
Soort aanvullende polis

€
€
€
€
€

30,00
40,00
50,00
65,00
75,00

€
€
€
€
€

30,00
40,00
50,00
65,00
75,00

Maximale vergoeding

€ 100,00
€ 350,00
€550 incl reg. Geneesmiddelen

vergoeding voor alternatieve geneeswijzen behalve acupunctuur

€1000 incl reg. Geneesmiddelen
€1500 incl reg. Geneesmiddelen

€ 100,00
€ 350,00
€550 incl reg. Geneesmiddelen

vergoeding voor alternatieve geneeswijzen behalve acupunctuur

€1000 incl reg. Geneesmiddelen
€1500 incl reg. Geneesmiddelen

Maximale vergoeding
per verzekerde per
kalenderjaar

Vergoeding voor;

ONVZ
ONVZ
Startfit
Benfit
Optifit
Topfit
Superfit

€
€
€
€
€

30,00
40,00
50,00
65,00
75,00

€ 100,00
€ 350,00
€550 incl reg. Geneesmiddelen

vergoeding voor alternatieve geneeswijzen behalve acupunctuur

€1000 incl reg. Geneesmiddelen
€1500 incl reg. Geneesmiddelen

iptiQ
Promovendum
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Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2022
( in 2022 overgegaan naar VGZ)

Zie VGZ

National Academic
( in 2022 overgegaan naar VGZ)

Zie VGZ

BESURED
( in 2022 overgegaan naar VGZ)

Zie VGZ

AEVITAE / Eucare
Plus
Extra
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€ 50,00
€ 50,00

€ 300,00
€ 350,00

recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is
opgenomen in de Zorgzoeker
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