
 2017

Zorgverzekeraar con

tract Vergoeding Eigen risico Vergoeding Eigen risico Vergoeding Eigen risico Vergoeding Eigen risico
Aevitae Avero (Achmea) √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Aevitae (Amersfoortse) √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

Aevitae (VGZ) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Agis √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Anderzorg √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Avéro Achmea √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Azivo √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Besured zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Bewuzt (VGZ) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

CZ √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

Czdirect √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

De Amersfoortse √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

De Friesland √ (groep niet) € 198 vergoeding ja 100% ja 100% ja 100% ja

De Goudse zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Delta Lloyd √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

Ditzo √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

DSW € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja 100% ja

FBTO √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

HEMA (Menzis) √ 100% Nee 100% Nee 100% Nee 100% ja

HollandZorg onbekend onbekend onbekend 100% ja

IAK (VGZ) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

IAK (Avero Achmea) √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

IAK (ASR) √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

Ik! √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Interpolis √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

inTwente € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja 100% ja

IZA zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

IZA Cura zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

IZZ zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Kiemer √ (groep niet) € 198 vergoeding ja 100% ja 100% ja 100% ja

Menzis √ 100% Nee 100% Nee 100% Nee 100% ja

National Academic zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Nedasco Avero (Achmea) √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Nedasco (De Amersfoortse) √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

Nedasco (VGZ) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

OHRA √ 100% ja 100% ja 100% ja 100% ja

ONVZ √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% nee

OZF Achmea √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

PMA √ 100% Nee 100% Nee 100% Nee 100% ja

PNO Zorg √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% nee
Promovendum √ zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Pro Life √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Salland onbekend onbekend onbekend 100% ja

StadHolland € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja € 70 vergoeding ja 100% ja

Turien & Co (Achmea) √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Turien & Co (VGZ) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

Univé zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

VGZ zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

VvAA √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% nee

Zekur (Univé) zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja zie tabel onderaan ja 100% ja

YouCare √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Zilveren Kruis Achmea √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Zorg  & Zekerheid √ 100% nee 100% nee 100% nee 100% ja

Achmea Alle begeleiding wordt 100% vergoed en het eigen risico is niet van toepassing 

CZ Groep Alle begeleiding wordt 100% vergoed, het eigen risico is wel van toepassing

De Amersfoortse Alle begeleiding wordt 100% vergoed, het eigen risico is wel van toepassing

De Friesland De groepstraining wordt tot max. € 198,- vergoed, overige begeleiding voor 100%,  eigen risico is van toepassing

Menzis Alle begeleiding wordt 100% vergoed, het eigen risico is niet van toepassing

ONVZ Alle begeleiding wordt 100% vergoed, het eigen risico is niet van toepassing

Stad Holland/DSW Alle begeleiding wordt tot maximaal € 70,- vergoed, het eigen risico is wel van toepassing

Zorg & Zekerheid Alle begeleiding wordt 100% vergoed, het eigen risico is niet van toepassing

VGZ Alle begeleiding wordt tot maximaal 80% vergoed met een maximum van € 208,00

tot max. 70% tot max € 182,- tot max. 80% tot max € 208,-

tot max. 70% tot max € 182,- tot max. 80% tot max € 208,-

tot max. 75% tot max € 195,- tot max. 80% tot max € 208,-
tot max. 75% tot max € 195,- tot max. 80% tot max € 208,-

tot max. 80% tot max € 208,- tot max. 80% tot max € 208,-

tot max. 80% tot max € 208,- tot max 100% tot max € 260,-

IZZ Naturapolis

Promovendum

National Academic

VGZ Eigen keuze

Persoonlijke begeleidingGroepstraining Telefonische coaching Medicatie/NVM's

Alle medicatie en nicotinevervangende

middelen worden 100% vergoed, het 

eigen risico is wel van toepassing. 

UITZONDERING: Voor ONVZ & PNO Zorg 

is er geen eigen risico van toepassing

VGZ Goede Keuze

Vergoeding Sinefuma Verzekeraar/Polis* Vergoeding Sinefuma

Gewoon Zekur Zorg

IZA Cura Natura Polis

Univé Zorg Geregeld Polis
VGZ Ruime Keuze

Verzekeraar/Polis*

Bewuzt Basis

IZA GezondSamenPolis Natura

Univé Zorg Select Polis

                                                                    

                                                                    * Staat uw polis er niet bij, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar


