Vergoedingenlijst 2018 VNT therapeuten
Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. *

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Soort vergoeding:*

Natuurgeneeskunde.

Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Aevitae
www3.aevitae.com

VGZ

Plus
Top
Vip

€ 50,00 per consult
€ 50,00 per consult
€ 50,00 per consult

€ 300,00
€ 400,00
€ 600,00

Amersfoortse
ASR
www.amersfoortse.nl

Start
Extra
Uitgebreid
Optimaal

€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag

€ 100,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 1,000,00

Anderzorg
www.anderzorg.nl

Anderzorg Extra

max. € 40,00

€ 200,00 incl. middelen

Menzis

Acupunctuur, homeopathie,
natuurgeneeskunde, reflexzonetherapie, shiatsu.

Natuurgeneeskunde.

Avéro Achmea
Achmea
www.averoachmea.nl

Start
Royaal
Excellent

Azivo

Menzis

per 1-1-2017 overgegaan in Menzis

AZVZ

Zorg en Zekerheid

AV-AZVC-Comfort-Extra

€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag

€ 450,00 incl. middelen
€ 650,00 incl. middelen
€ 850,00 incl. middelen

75%

€ 475,00 incl. middelen

www.scheepvaartnet.nl

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijze,
shiatsu.

Acupunctuur, homeopathie,
shiatsu.
natuurgeneeskunde vergoeding indien
door arts.

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Soort vergoeding: *

Besured

VGZ

All-In-1

80% tot € 50,00 per dag/consult

€ 200,00 incl. middelen

Zorgzoeker

VGZ

Bewuzt Alternatief Goed
Bewuzt Alternatief Beter

€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag

€ 250,00
€ 500,00

Zorgzoeker

Avéro Achmea

Wordt opgeheven per 1-1-2018
Basis
Plus
Top
Jongeren
Gezinnen
50+

€ 30,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 30,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag

€ 250,00 incl. middelen
€ 450,00 incl. middelen
€ 650,00 incl. middelen
€ 200,00 incl. middelen
€ 350,00 incl. middelen
€ 350,00 incl. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijze,
shiatsu.

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijze,
shiatsu.

www.besured.nl

Bewuzt
www.bewuzt.nl

Care4Me
CZ

www.cz.nl

CZdirect
www.czdirect.nl

CZ

Basic
Extra

€ 25,00 per dag
€ 25,00 per dag

€ 200,00 incl. middelen
€ 300,00 incl. middelen

De Friesland

Achmea

AV Standaard
AV Extra
AV Optimaal
AV Frieso Compact
AV Frieso Compleet

€ 40,00 per dag (€ 25,00 Shiatsu)
€ 40,00 per dag (€ 25,00 Shiatsu)
€ 40,00 per dag (€ 25,00 Shiatsu)
€ 40,00 per dag (€ 25,00 Shiatsu)
€ 40,00 per dag (€ 25,00 Shiatsu)

€ 250,00 (middelen € 100,00)
€ 400,00 (middelen € 125,00)
€ 600,00 (middelen € 150,00)
€ 250,00 (middelen € 100,00)
€ 500,00 (middelen € 125,00)

www.defriesland.nl

Natuurgeneeskunde

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Maximale vergoeding
per consult/per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Zilver
Extra
Compleet
Comfort
Top

€ 25,00 per dag
€ 50,00 per dag
€ 50,00 per dag
€ 50,00 per dag
€ 50,00 per dag

€ 250,00 incl. middelen
€ 250,00 incl. middelen
€ 500,00 incl. middelen
€ 1.000,00 incl. middelen
€ 1.500,00 incl. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijze,
shiatsu.

ZorgBeter
ZorgBest

€ 35,00 per dag
€ 35,00 per dag

€ 150,00 incl. middelen
€ 300,00 incl. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
natuurgeneeskunde, reflexzonetherapie,
shiatsu.

AV-Compact
AV-Student/AV-Standaard
AV-Top

€ 25,00 per dag
€ 25,00 per dag
€ 30,00 per dag

€ 250,00
€ 450,00
€ 450,00

Geen vergoeding!

Module Alternatieve Zorg

€ 35,00 per dag

€ 500,00 incl. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijzen,
shiatsu.

€ 350,00
€ 500,00

Acupunctuur, natuurgeneeswijzen.

Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

De Goudse

VGZ

Alleen nog in 2017.

Delta Lloyd
www.deltalloyd.nl

CZ

Ditzo
www.ditzo.nl

ASR

DSW Zorgverzekeraar
www.dsw.nl

FBTO
www.fbto.nl

Achmea

HEMA ZorgverzekeringMenzis
Hollandzorg
ENO
www.hollandzorg.com

Soort vergoeding: *

Geen vergoeding
Plus+++
Top++++

€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

IAK

Avéro Achmea

Jong

€ 40,00 per dag

Compact/Compact 55+

€ 40,00 per dag

Compleet

€ 40,00 per dag

Extra Compleet

€ 50,00 per dag

Comfort

€ 40,00 per dag

www.iak.nl

Ik!

Achmea

opgeheven per 1-1-2018, over naar IAK.

In Twente

DSW

Zie DSW

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Soort vergoeding: *

€ 200,00 & € 200,00 voor
middelen.
keuze € 100,00/€ 250,00/
€ 400,00 & € 125,00 voor
middelen
keuze € 400,00/€ 550,00/
€ 650,00 & € 250,00 voor
middelen.
keuze € 650,00/€ 750,00/
€ 850,00 & € 500,00 voor
middelen.
€ 750,00 (ook podotherapie) &
€ 500,00 voor middelen.

Acupunctuur, homeopathie, kinesiologie,
natuurgeneeswijzen,
shiatsu.

Interpolis Zorgactief Achmea

vanaf 2014 geen vergoeding meer

IZA Cura
www.vgz.nl

Rotterdampakket
DenHaagpakket
Zuid-Limburgpakket

volledig
volledig
€ 50,00

€ 440,00
€ 300,00
€ 300,00

Eis: aangesloten bij RBCZ

Extra Zorg1
Extra Zorg2
Extra Zorg3
Extra Zorg4
Classic Comfort

€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 45,00 per dag
€ 29,00 per dag

€ 250,00
€ 450,00
€ 650,00
€ 850,00
€ 290,00

Vergelijk en Kies

IZA
www.iza.nl

VGZ

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

IZZ

Onderdeel van

VGZ

www.izz.nl
Kiemer

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Extra 1

€ 45,00 per dag

Extra 2

€ 45,00 per dag

Extra 3

€ 45,00 per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Soort vergoeding: *

€ 200,00 & € 100,00 voor homeo/
antrop. middelen
Vergelijk en Kies
€ 200,00 & € 100,00 voor homeo/
antrop. middelen
€ 500,00 & € 300,00 voor homeo/
antrop. middelen

Gaat per 1-1-2018 over naar De Friesland

Menzis
www.menzis.nl

JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Gemeente, GarantVerzorgd 2
Gemeente, GarantVerzorgd 3
AV Den Haag
FNV PrimaZorg
FNV Zorg 2
FNV Zorg 3
FNV Zorg 4
CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW,
aanvullend 2
CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW,
aanvullend 3
CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW,
aanvullend 4

€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag

€ 200,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 800,00

€ 40,00 per dag

€ 450,00

€ 40,00 per dag

€ 650,00

€ 40,00 per dag

€ 850,00

VGZ

Aanvullend 1
Aanvullend 2

80% tot € 50,00 per consult
€ 50,00 per consult

www.nationalacademic.nl

Aanvullend 3

€ 50,00 per consult

€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00 Daarboven 70%
tot € 750,00

National Academic

Natuurlijke geneeswijzen.

Zorgzoeker

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

OHRA

CZ

www.ohra.nl

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Aanvullend

€ 45,00 per dag

Extra Aanvullend

€ 45,00 per dag

Uitgebreid

€ 45,00 per dag

Jongeren **

€ 45,00 per dag

Uitgebreid Vitaal **

€ 45,00 per dag

Extra Uitgebreid **

€ 45,00 per dag

Compleet **

€ 45,00 per dag

Zelfverzekerd Compact **

€ 45,00 per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar
€ 250,00 & € 250,00 voor
middelen
€ 500,00 & € 500,00 voor
middelen
€ 750,00 & € 750,00 voor
middelen
€ 250,00 & 25% tot € 250,00
voor middelen
€ 1.000,00 & € 1.000,00
voor middelen
€ 1.000,00 & € 1.000,00 voor
middelen
€ 1.500,00 & € 1.500,00
voor middelen

Soort vergoeding: *

Niet gespecificeerd in de voorwaarden:
natuurgeneeskunde

€ 250,00 & € 250,00 voor
middelen

**= niet meer nieuw af te sluiten

ONVZ

Extrafit

www.onvz.nl

Optifit

Topfit
Benfit

Superfit

Alleen arts € 27,00 per behandeling max. 20 behandelingen
Alternatieve geneeswijzen.
Arts: € 750,00
Arts/arts-acupuncturist: € 85,00 per Therapeut: € 250,00 incl.
consult. Therapeut: € 65,00 per
€ 250,00 voor onderzoek &
consult
middelen
Arts: € 1.000,00
Arts/arts-acupuncturist: € 85,00 per Therapeut: € 500,00 incl.
consult. Therapeut: € 65,00 per
€ 500,00 voor onderzoek &
consult
middelen
Alleen arts/arts-acupuncturist:
€ 27,00 per behandeling
20 behandelingen, geen middelen
Arts: € 1.250,00
Arts/arts-acupuncturist: € 85,00 per Therapeut: € 500,00 incl.
consult. Therapeut: € 65,00 per
€ 750,00 voor onderzoek &
consult
middelen

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

OOM Verzekeringen

OZF Achmea

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Soort vergoeding: *

geen vergoeding

AV Compact

€ 40,00 per dag

www.ozf.nl

AV Royaal

€ 50,00 per dag

PMA/Menzis

Zie Menzis

PNOzorg

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Achmea

ONVZ

www.pnozorg.nl

Pro Life Achmea

Achmea

Promovendum

VGZ

www.promovendum.nl

PNO Standaard
PNO Keuze

100%
100%, geen vergoeding bij inruil
voor keuzevoordeel

PNO Extra

100%

PNO Compleet

100%

€ 200,00 & € 100,00 voor
middelen voorgeschr.door arts
€ 500,00 & 100% voor middelen
voorgeschr.door arts

Acupunctuur, homeopathie,
natuurgeneeswijzen, shiatsu, kinesiologie.

€ 100,00 door arts/ behandelaar,
incl. middelen
Alternatieve geneeswijzen.
€ 250,00 door arts/ behandelaar,
incl. middelen
€ 350,00 door arts/ behandelaar,
incl. middelen
€ 600,00 door arts/ behandelaar,
incl. middelen

Geen vergoedingg!
Primair
Royaal
Optimaal

80% tot € 30,00 per consult
80% tot € 30,00 per consult
100% tot € 30,00 per consult

Excellent

100% tot € 30,00 per consult

€ 100,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00, daarboven 70% tot
€ 750,00

Zorgzoeker

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

PZP
www.pzp.nl

CZ

Jongeren PZP
Basis PZP
Plus PZP
CZ Top Collectief
CZ Top Collectief

€ 30,00 per dag
€ 25,00 per dag
€ 25,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag

€ 200,00
€ 225,00
€ 425,00
€ 650,00
€ 650,00

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijze,
shiatsu.

Plus
Top

€ 40,00
€ 40,00

€ 350,00
€ 500,00

Natuurgeneeswijzen.

Extra Uitgebreide AV
AV Zorg Riant

€ 40,00 per dag
100%

€ 450,00
€ 500,00

Homeopathie, natuurgeneeskunde.

Extra Zorg 1
Extra Zorg 2
Extra Zorg 3

100%
100%
100%

€ 300,00
€ 300,00
€ 500,00

Vergelijk en Kies

Extra Zorg 4

100%

€ 750,00

€ 25,00 per consult

€ 250,00

Salland Zorgdirect & ENO
Salland Zorgverzekering
www.salland.nl
Stad Holland
Zorgverz.
www.stadholland.nl

DSW

Take Care Now

opgegaan in Zilveren Kruis

UMC

VGZ

www.umczorgverzekering.nl

United Consumers

VGZ

Zie VGZ en Bewuzt

Univé ZEKUR

VGZ

Extra Zekur

Soort vergoeding: *

Zorgvinder

www.zekur.nl

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Univé Zorg
www.unive.nl

Univé Zorgzaam

Univé

www.zorgzaamverzekerd.nl

VGZ

www.vgz.nl

Soort aanvullende polis

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar

Goed
Beter
Best
Zorg Select Alternatief 250
Zorg Select Alternatief 500

€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00

€ 300,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 250,00
€ 500,00

Vergelijk en Kies

Ster 1
Ster 2
Ster 3
Ster 4
Ster 5

€ 18,50 per consult
€ 18,50 per consult
€ 25,00 per consult
€ 35,00 per consult
€ 35,00 per consult

10 consulten
20 consulten
20 consulten
20 consulten
20 consulten

Vergelijk en Kies

VGZ Jong uitgebreid

€ 45,00

VGZ Gezin Uitgebreid

€ 45,00

VGZ Vitaal Basis

€ 45,00

VGZ Vitaal uitgebreid
Goed
Beter
Best
Gemeentepakket Compact
Gemeentepakket Compleet
Zuid-Limburgpakket
Den Haagpakket
Rotterdampakket

€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 50,00

€ 200,00 incl. homeo/ antrop.
middelen
€ 300,00 incl. homeo/ antrop.
middelen
€ 150,00 incl. homeo/ antrop.
middelen
€ 300,00 incl. homeo/ antrop.
middelen
€ 300,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 150,00 incl. middelen
€ 300,00 incl. middelen
€ 300,00 incl. middelen
€ 300,00 incl. middelen
€ 440,00 incl. middelen

Soort vergoeding: *

Vergelijk en Kies

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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Zorgverzekeraar

Onderdeel van

Soort aanvullende polis

VVAA

ONVZ

Start

www.vvaa.nl

Youcare

Aevitae

Maximale vergoeding
per consult/per dag

Maximale vergoeding per
verzekerde per
kalenderjaar
20 behandelingen

Plus

alleen arts: € 27,00
alleen arts/acupuncturist:
€ 27,00

Optimaal

Arts: € 85,00 per consult.
Therapeut: € 65,00 per consult

Arts: € 750,00 Therapeut:
€ 250,00 incl. € 250,00 middelen

Top

Arts: € 85,00 per consult.
Therapeut: € 65,00 per consult

Arts: € 1.000,00 Therapeut:
€ 500,00 incl. € 500,00 middelen

Excellent

Arts: € 85,00 per consult.
Therapeut: € 65,00 per consult

Arts: € 1.250,00 Therapeut:
€ 500,00 incl. € 750,00 middelen

20 behandelingen

Soort vergoeding: *

Alternatieve geneeswijzen.

Zie Aevitae

Zilveren Kruis
ZieZo
www.zilverenkruis.nl

aanvullend 2
€ 40,00 per dag
Let op: intakegesprek wordt niet vergoed.

€ 250,00

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijzen,
reflexzonetherapie, shiatsu.

Zilveren Kruis
Achmea
www.zilverenkruis.nl

Aanvullend 2 sterren
€ 40,00 per dag
Aanvullend 3 sterren
€ 40,00 per dag
Aanvullend 4 sterren
€ 40,00 per dag
Gemeenten Optimaal Aanvullend 2 € 40,00 per dag
Gemeenten Optimaal Aanvullend 3 € 40,00 per dag
Let op: intakegesprek wordt niet vergoed.

€ 450,00 incl. middelen
€ 650,00 incl. middelen
€ 850,00 incl. middelen
€ 350,00 incl. middelen
€ 500,00 incl. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
kinesiologie, natuurgeneeswijzen,
reflexzonetherapie, shiatsu.

Zorg en Zekerheid
www.zorgenzekerheid.nl

AV-Basis
AV-Sure
AV-Standaard

€ 25,00 per dag
€ 25,00 per dag
€ 25,00 per dag

€ 250,00 incl. 50% v. middelen
€ 250,00 incl. 50% v. middelen
€ 250,00 incl. 50% v. middelen

Acupunctuur, homeopathie,
shiatsu.

AV-GeZZin
AV-Top
AV-Plus
AV-Totaal

€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dag
100%

€ 460,00 incl. 75% v. middelen
€ 460,00 incl. 75% v. middelen
€ 460,00 incl. 75% v. middelen
€ 600,00 incl. middelen

Geen vergoeding voor
Natuurgeneeskunde!

*) Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan een behandeling navraag te doen
bij uw zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
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