
 

 

 

 

Vergoedingenoverzicht 2023 Versie 1.0: 20221116 

Disclaimer 
Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich 
niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.  
 

Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering 
Vergoedingen van complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve zorg. 
Haptotherapie valt in sommige gevallen onder alternatieve beweegzorg. Coaching/begeleiding wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en 
relatietherapie wordt alléén vergoed door de zorgverzekeraar CZ (en haar labels).  
 
Veel verzekeraars vergoeden zowel alternatieve geneeswijzen als alternatieve geneesmiddelen vanuit hetzelfde pakket. De genoemde 
maximumbedragen per jaar zijn dan ook vaak een combinatie van alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen samen. Daarnaast geldt voor 
vrijwel elke zorgverzekeraar dat er maximaal 1 consult/ behandeling per dag kan worden gedeclareerd 
 
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt alleen als de hulpverlener tevens bij een koepelorganisatie is geregistreerd. Dit is in onderstaand overzicht 
per zorgverzekeraar weergegeven (groene tekst). 
 
Bij de FAQ op onze website lees je o.a. welke informatie er minimaal op een factuur moet staan en ook wat de reden kan zijn waarom de nota niet 
vergoed wordt door de zorgverzekeraar.  
 
Informeer altijd bij de zorgverzekeraar of de therapie/hulpverlening voor vergoeding in aanmerking komt.  
 

https://www.de-nfg.nl/faq-2.html


 

 

  
 Verzekeraar: Premie per 

maand: 
Onderdeel van/  
ondergebracht bij: 

    

 

Aevitae  Volmacht Eucare 

 Prettig  Geen vergoeding 
 Prima  Geen vergoeding 
 Populair  € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Ruim  € 550 per jaar, maximaal € 50 per dag 
    

 
Anderzorg  Menzis 

 Extra € 15,95 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Budget € 17,25  Geen vergoedingen (ook niet meer nieuw af te sluiten) 
 Jong € 17,95 Geen vergoedingen (ook niet meer nieuw af te sluiten) 
    

 

Care4Life  Aevitae 

 Care 1 € 6,30 Geen vergoedingen 
 Care 2 € 17,30 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Care 3 € 32,50 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Care 4 € 42,50 € 400 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Student 18-29 jr. € 13,80 € 250 per jaar, maximaal € 25 per dag 
 Student 30+ jr. € 17,40 € 250 per jaar, maximaal € 25 per dag 

  

https://www3.aevitae.com/zorgverzekeringen/aanvullende-verzekering/
https://www.anderzorg.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering
https://www.care4life.nl/aanvullende-verzekeringen/


 

 

 

CZ  CZ direct 

 Aanvullend 1 t/m 4 € 1,25 tot 
€ 10,50 

Geen vergoedingen 

 Aanvullend 5 € 16,35 € 250, maximaal € 25 per dag 
    

** 

De Friesland  Achmea 

 Instap € 1,95 Geen vergoeding 
 Opstap € 7,25 Geen vergoeding 
 Doorstap € 10,75 Geen vergoeding 
 Budget € 7,95 Geen vergoeding 
 Standaard € 15,50 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra € 24,95 € 400 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Optimaal € 54,75 € 600 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

 

DSW  DSW 

 Let op:  Alleen Haptotherapie wordt vergoed 
 AV-Compact € 8,75 € 250 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Student € 16,25 € 450 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Standaard € 24,50 € 450 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Top € 43 € 450 per jaar, maximaal € 30 per behandeldatum 
    

** 
FBTO  Achmea 

 Module Alternatieve geneeswijzen 
(Deze module kan niet meer worden 
aangezet) 

Onbekend € 35 per bezoekdatum, maximaal € 200 of € 350 

  

https://czdirect.cz.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering
https://www.defriesland.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.dsw.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen


 

 

 
HollandZorg  Eno 

 Start € 5,85 Geen vergoedingen 
 Extra € 9 Geen vergoedingen 
 Plus € 21,50 € 350 per jaar, maximaal € 40 per behandeldag 
 Top € 40,95 € 500 per jaar, maximaal € 40 per behandeldag 
 No Risk Via werkgever Geen vergoedingen 
 No Risk II Via werkgever Geen vergoedingen 
    

 

inTwente  DSW 

 Let op:  Alleen Haptotherapie wordt vergoed 
 AV-Compact € 8,75 € 250 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Student € 16,25 € 450 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Standaard € 24,50 € 450 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 AV-Top € 43 € 450 per jaar, maximaal € 30 per behandeldatum 
    

 

IZA  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist 
 Extra Zorg Instap € 5,60 (v.a.) Geen vergoedingen 
 Extra Zorg 1 € 15,40 (v.a.) € 250 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra Zorg 2 € 33,80 (v.a.) € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra Zorg 3 € 41,60 (v.a.) € 650 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Classic Comfort  € 49,20 (v.a.) € 600 per jaar, maximaal € 25 per dag 

  

https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoedingen2023
https://www.intwente.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.iza.nl/vergoedingen/alternatieve-behandelingen


 

 

 

IZZ  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist  
De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ 

 Zorg voor de zorg € 20,95 Geen vergoeding 
 Instappakket € 5,95 Geen vergoeding 
 Bijzonder bewust € 20 € 150 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorg voor de zorg  + Extra 1 € 44  € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorg voor de zorg  + Extra 2 € 65  € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorg voor de zorg  + Extra 3 € 84  € 800 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    
 IZZ  CZ 

   De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door CZ 
 Zorg voor de zorg € 20,75  Geen vergoeding 
 Zorg voor de zorg Budget € 7,-- Geen vergoeding 
 Zorg voor de zorg Compleet € 85,85 10 behandelingen per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorg Start € 1,50 Geen vergoeding 
 Zorg Beter € 15 € 250 per jaar, maximaal € 25 per dag 
    

 

Menzis   

 ExtraVerzorgd 1 € 7,80 Geen vergoeding 
 ExtraVerzorgd 2 € 22,50 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 ExtraVerzorgd 3 € 43,50 € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend € 16 Geen vergoeding 
 Extra Aanvullend € 28,78 Geen vergoeding 
 JongerenVerzorgd € 19,46 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 

  

https://www.izz.nl/izz-zorgverzekering?utm_source=googleads&utm_medium=sea&utm_campaign=oc-izznajaar20&utm_content=sell-searchad&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFOBBWhYDJzNDWpLP2KqnyOdQAS10llE42x3JTe85nObrMv1JI6u-4xoC0WUQAvD_BwE
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen


 

 

 

Nationale Nederlanden 
 

 CZ 

 Start --** Geen vergoeding 
 Extra -- € 250 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Compleet -- € 500 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Comfort  € 1000 per jaar, maximaal € 50 per dag (niet meer af te sluiten) 
 Top  € 1.500 per jaar, maximaal € 50 per dag (niet meer af te sluiten) 
 Jij & gemak -- € 250 per jaar, maximaal € 25 per dag 
 Jij & Jonge Kinderen  -- € 350 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Jij & Pubers -- € 250 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Jij & Vitaal -- € 350 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Zorg Basis/-Zeker/-Zeker Plus -- Geen vergoeding 
 ** premies worden niet apart vermeld maar zijn altijd een combi met de basisverzekering 
    

 
OHRA 
 

 CZ 

 Compact € 6,25 Geen vergoeding 
 Sterk € 7,99 Geen vergoeding 
 Aanvullend € 12,87 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra Aanvullend € 23,99 € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Uitgebreid € 47,02 € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Uitgebreid Vitaal  € 1.000 per jaar, maximaal € 45 per dag (niet meer af te sluiten) 
 Extra Uitgebreid  € 1.000 per jaar, maximaal € 45 per dag (niet meer af te sluiten) 
 Compleet  € 1.500 per jaar, maximaal € 45 per dag (niet meer af te sluiten) 
 Zelfverzekerd Compact  € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag (niet meer af te sluiten) 
    

 
ONVZ   

 Startfit € 8,32 € 100 per jaar, maximaal € 30 per dag 
 Benfit € 21,16 € 350 per jaar, maximaal € 40 per behandeling 
 Optifit € 44,41 € 550 per jaar, maximaal € 50 per behandeling 
 Topfit € 67,66 € 1000 per jaar, maximaal € 65 per behandeling 
 Superfit € 139 € 1.500 per jaar, maximaal € 75 per behandeling, alleen op 

aanvraag af te sluiten 

https://www.nn.nl/Particulier/Zorg.htm
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering
https://www.onvz.nl/zorgverzekeringen/aanvullend


 

 

 

PMA  Menzis 

 Geen aanbod meer vanaf 2023. Verzekerden zijn vanaf 1 januari 2023 automatisch verzekerd bij Menzis via het Leefkracht 
collectief 

    

 

PNO   ONVZ 

 Gaat in 2023 verder onder de naam ONVZ 
    

 

Politie Zorgpolis  CZ 

 AV-Basis € 11,50 € 225 per jaar, € 25 per dag 
 AV-Plus  € 16,65 € 425 per jaar, € 25 per dag 
 Jongeren Start € 5,50 (v.a.) € 75 per jaar, € 25 per dag 
 Jongeren € 16,60 (v.a.) € 200 per jaar, € 30 per dag 
    

 

Salland   Eno 

 Start € 5,85 Geen vergoedingen 
 Extra € 9 Geen vergoedingen 
 Plus € 21,50 € 350 per jaar, maximaal € 40 per behandeldag 
 Top € 40,95 € 500 per jaar, maximaal € 40 per behandeldag 

  

https://www.menzis.nl/leefkracht
https://www.menzis.nl/leefkracht
https://pma.info/zorgverzekering/vergoedingen/
https://www.pnozorg.nl/zorgverzekeringen/
https://www.pzp.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekering
https://www.salland.nl/zorgverzekering/Productvergelijker


 

 

 

Stad Holland  DSW 

 Let op:  Alleen Haptotherapie wordt vergoed 
 Compact AV € 8,75 € 250 per jaar, maximaal € 25 per behandeldatum 
 Jongeren AV € 12 Maximaal € 25 per behandeldatum, maximaal € 400 per jaar 
 Standaard AV € 24,50 Maximaal € 25 per behandeldatum, maximaal € 450 per jaar 
 Uitgebreide AV € 45,25 Maximaal € 30 per behandeldatum, maximaal € 450 per jaar 
 Extra Uitgebreide AV € 62,75 Maximaal € 40 per behandeldatum, maximaal € 450 per jaar 

 

 

UMC  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist 
 Extra Zorg instap € 5,35 (v.a.) Geen vergoedingen 
 Extra Zorg 1 € 10,99 (v.a.) € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra Zorg 2 € 27,99 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Extra Zorg 3 € 44,49 € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

 

United Consumers  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:   Registratie bij koepel vereist 

 Zorgzeker 1 € 6,98 € 150 per jaar, maximaal € 40 per dag 

 Zorgzeker 2 € 24,50 € 250 per jaar, maximaal € 40 per dag 

 Zorgzeker 3 € 39,85 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 

    

 

Univé  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist 
 Budget  Geen vergoeding 
 Budget plus  Geen vergoeding 
 Aanvullend goed € 11 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend beter € 28 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend best € 41 € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 

  

https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Alternatieve-Geneeswijzen
https://www.umczorgverzekering.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgpakketten
https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/aanvullende-verzekering/index.jsp#no2
https://www.unive.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekeringen/aanvullend-basis-geregeld-vrij


 

 

 

VvAA  ONVZ 

 Start € 7,88 € 100 per jaar, maximaal € 30 per dag 
 Plus € 20,02 € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Optimaal € 42,02 € 550 per jaar, maximaal € 50 per dag 
 Top € 64,02 € 1000 per jaar, maximaal € 65 dag 
 Excellent € 131,56 € 1500 per jaar, maximaal € 75 dag 
    

 

VGZ  VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist 
 Haptotherapie valt onder het budget Alternatieve Beweegzorg 
 Aanvullend Instap € 5,95 Geen vergoedingen 
 Aanvullend Goed € 11,60 € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend Beter € 23,65 € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend Best € 40,50 € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Werkt Instap Collectief Geen vergoedingen 
 Werkt Goed Collectief € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Werkt Beter Collectief € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Werkt Best Collectief € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorgt Goed Collectief € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorgt Beter Collectief € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zorgt Best Collectief € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Primair Collectief Geen vergoedingen 
 Royaal Collectief € 250 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Optimaal Collectief € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Excellent Collectief € 650 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Gemeentepakket Compact  € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Gemeentepakket Compleet  € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zuid-Limburgpakket Compact  € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Zuid-Limburgpakket  € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Den Haagpakket Compact  € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Den Haagpakket  € 300 per jaar maximaal € 40 per dag 
 Rotterdampakket Compact  € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 

https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/aanvullende-verzekeringen
https://www.vgz.nl/vergoedingen/alternatieve-zorg/alternatieve-behandelingen


 

 

 Rotterdampakket  € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 JongPakket Alles in 1 verz € 200 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 GezinPakket Alles in 1 verz € 300 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

** 

Zilveren Kruis   Achmea 

 Basis Plus Module € 2,25  Geen vergoeding 
 Aanvullend* € 7,95 (v.a.) Mogelijk een vergoeding via collectief 
 Aanvullend** € 20,25 (v.a.) € 250 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend *** € 38,25 (v.a.) € 450 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Aanvullend **** € 58,50 (v.a.) € 650 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

** 

Zilveren Kruis Gemeenten 
Optimaal 

 Achmea 

 Optimaal Aanvullend 1 Collectief Geen vergoeding 
 Optimaal Aanvullend 2 Collectief € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 Optimaal Aanvullend 3 Collectief € 500 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

** 

Zilveren Kruis Gemeente 
Amsterdam 

 Achmea 

 AV Amsterdam 1 Collectief Geen vergoeding 
 AV Amsterdam 2 Collectief € 350 per jaar, maximaal € 40 per dag 
 AV Amsterdam 3 Collectief € 550 per jaar, maximaal € 40 per dag 
    

** 

Zilveren Kruis ZieZo  Achmea 

 Ziezo Aanvullend 1 € 6,25 (v.a.) Geen vergoeding 
 Ziezo Aanvullend 2 -- € 250 per jaar, maximaal € 40 per dag (niet meer af te sluiten maar 

blijft bestaan voor lopende verzekeringen) 
  

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zorgverzekering/ziezo/alle-verzekeringen?utm_campaign=acquisitie&gclid=CjwKCAiAmuKbBhA2EiwAxQnt703-m3O7y1g7bnkMsnykpb770mzGMGz_yMOo9daP97fEzQfXC-f2gRoCBL4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

 

** 

Zilveren Kruis AON Vitaal  Achmea 

 Basis Vitaal € 1,75 Geen vergoeding 
 Vitaal 1 € 8,07 Geen vergoeding 
 Vitaal 2 € 21,55 € 250 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Vitaal 3 € 40,88 € 500 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Vitaal Premium € 73,74 € 750 per jaar, maximaal € 45 per dag 
 Vitaal Senior  € 800 per jaar, maximaal € 45 per dag 
    

 

Zekur   VGZ 

 Voor alle pakketten geldt:  Registratie bij koepel vereist 
 Extra Zekur € 36,95 € 250 per jaar, maximaal € 25 per behandeling 
    

 

ZorgDirect  Eno 

 Vanaf 2023 gaat deze verzekering over naar Salland 
  

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.zekur.nl/zorgverzekering
https://www.zorgdirect.nl/vergoeding


 

 

  Overige zorgverzekeraars 
 

 Geen vergoeding:   
 AZVZ (ZZ)   
 a.s.r.   
 Bewuzt (VGZ)   
 Ditzo (a.s.r.)   
 Hema (Menzis)   
 Interpolis (Achmea)   
 Jaaah. (ONVZ)   
 Just (CZ)   
 Pro Life (Achmea)   
 VinkVink (Menzis)   
 Zorg en Zekerheid (ZZ)   

 

** Achmea / Zilveren kruis vergoedt geen zorg aan kinderen onder de 18 jaar  


