Vergoedingenoverzicht van alternatieve/complementaire geneeswijzen 2018
Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Let op: soms
worden alleen behandelingen vergoed als gegeven door een arts, en soms geldt een andere vergoeding voor een
erkend behandelaar. Vraag altijd na bij uw zorgverzekeraar, ik ben een erkend behandelaar en aangesloten bij de
VBAG. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

De Amersfoortse, DSW, InTwente, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen
vergoed voor de kosten van een consult bij een arts. Deze heb ik dan ook uit de lijst verwijderd.

Aevitae
Naam verzekering
Plus
Top

Maximale vergoeding
€ 300 (tot € 50 per behandeling)
€ 400 (tot € 50 per behandeling)

Anderzorg
Naam verzekering
Extra

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)

Avéro Achmea
Naam verzekering
Start
Royaal
Excellent

Maximale vergoeding
€ 450 (tot € 40 per dag)
€ 650 (tot € 40 per dag)
€ 850 (tot € 40 per dag)

Besured
Naam verzekering
All-In-1

Maximale vergoeding
80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)

Bewuzt
Naam verzekering
Alternatief Goed
Alternatief Beter

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)

CZ
Naam verzekering
Basis
50+
Jongeren
Plus
Top
Gezinnen

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 30 per dag)
€ 350 (tot € 40 per dag)
€ 200 (tot € 30 per dag)
€ 450 (tot € 40 per dag)
€ 650 (tot € 40 per dag)
€ 350 (tot € 40 per dag)

CZdirect
Naam verzekering
Basic
Extra

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 25 per dag)
€ 300 (tot € 25 per dag)

De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering
AV Standaard
AV Extra
AV Optimaal

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)
€ 400 (tot € 40 per dag)
€ 600 (tot € 40 per dag)
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Delta Lloyd
Naam verzekering
Extra
Zilver
Compleet
Comfort
Top

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 50 per dag)
€ 250 (tot € 25 per dag)
€ 500 (tot € 50 per dag)
€ 1000 (tot € 50 per dag)
€ 1500 (tot € 50 per dag)

Ditzo
Naam verzekering
ZorgBeter
ZorgBest

Maximale vergoeding
€ 150 (tot € 35 per dag)
€ 300 (tot € 35 per dag)

FBTO
Naam verzekering
Maximale vergoeding
Module Alternatieve Geneeswijzen
€ 500 (tot € 35 per dag)
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire
geneeswijzen en geneesmiddelen

FNV
Naam verzekering
FNV Primazorg
FNV Zorg 2
FNV Zorg 3
FNV Zorg 4

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)
€ 400 (tot € 40 per dag)
€ 600 (tot € 40 per dag)
€ 800 (tot € 40 per dag)

Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor natuurgeneeskunde.

Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor natuurgeneeskunde.

IZA
Naam verzekering
IZA Extra Zorg 1
IZA Extra Zorg 2
IZA Extra Zorg 3
IZA Extra Zorg 4

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 45 per dag)
€ 450 (tot € 45 per dag)
€ 650 (tot € 45 per dag)
€ 850 (tot € 45 per dag)

IZZ Zorgverzekeraar
Naam verzekering
Zorg voor de Zorg + Extra 1
Zorg voor de Zorg + Extra 2
Zorg voor de Zorg + Extra 3

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 45 per dag)
€ 200 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
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Menzis
Naam verzekering
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)
€ 400 (tot € 40 per dag)
€ 600 (tot € 40 per dag)

National Academic
Naam
verzekering
Aanvullend 1
Aanvullend 2
Aanvullend 3

Maximale vergoeding
80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)
€ 500 (tot € 50 per behandeling)
€ 750 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750
voor 70 procent vergoed

OHRA
Naam verzekering
Aanvullend
Extra Aanvullend
Uitgebreid

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
€ 750 (tot € 45 per dag)

ONVZ
Naam
verzekering
Extrafit
Benfit
Optifit

Topfit

Maximale vergoeding
Alleen bij arts: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1
behandeling per dag)
Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per
behandeling en max. 1 behandeling per dag)
Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per
dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1
behandeling per dag)
Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per
dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1
behandeling per dag)

OZF
Naam verzekering
AV Compact
AV Royaal

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)
€ 500 (tot € 50 per dag)

PMA zorgverzekering
Naam verzekering
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3

Maximale vergoeding
€ 200 (tot € 40 per dag)
€ 400 (tot € 40 per dag)
€ 600 (tot € 40 per dag)

Premie
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PNOzorg
Naam verzekering
Standaard
Keuze
Extra
Compleet

Maximale vergoeding
€ 100
€ 250
€ 350
€ 600

Pro Life
Naam verzekering
Mediumpolis
Largepolis
Extra Largepolis

Maximale vergoeding
€ 320 (tot € 40 per dag)
€ 440 (tot € 40 per dag)
€ 600 (tot € 40 per dag)

Promovendum
Naam
verzekering
Primair
Royaal
Ideaal
Excellent

Maximale vergoeding
80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling)
80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling)
€ 500 (tot € 30 per behandeling)
€ 750 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750
voor 70 procent vergoed

Salland
Naam verzekering
Plus
Top

Maximale vergoeding
€ 350 (tot € 40 per dag)
€ 500 (tot € 40 per dag)

Umc
Naam verzekering
UMC Extra Zorg 1
UMC Extra Zorg 2
UMC Extra Zorg 3
UMC Extra Zorg 4

Maximale vergoeding
€ 300
€ 300
€ 500
€ 750

United Consumers (VGZ)
Naam verzekering
Aanvullend Goed
Aanvullend Beter
Vitaal Basis
Jong Uitgebreid
Aanvullend Best
Single/Duo uitgebreid
Vitaal Uitgebreid
Gezin Uitgebreid

Maximale vergoeding
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
€ 150 (tot € 45 per dag)
€ 200 (tot € 45 per dag)
€ 800 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)
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Univé
Naam verzekering
Aanvullend Goed
Alternatief 250
Aanvullend Beter
Alternatief 500
Aanvullend Best

Maximale vergoeding
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 250 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
€ 800 (tot € 45 per dag)

VGZ
Naam verzekering
Aanvullend Goed
Aanvullend Beter
Vitaal Basis
Jong Uitgebreid
Aanvullend Best
Single/Duo uitgebreid
Vitaal Uitgebreid
Gezin Uitgebreid

Maximale vergoeding
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 500 (tot € 45 per dag)
€ 150 (tot € 45 per dag)
€ 200 (tot € 45 per dag)
€ 800 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)
€ 300 (tot € 45 per dag)

VvAA
Naam
verzekering
Start
Plus
Optimaal

Top

Excellent

Maximale vergoeding
Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per
behandeling en max. 1 behandeling per dag)
Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per
behandeling en max. 1 behandeling per dag)
Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per
dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1
behandeling per dag)
Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per
dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1
behandeling per dag)
Bij arts: € 1250 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per
dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1
behandeling per dag)

ZEKUR
Naam verzekering
Extra ZEKUR

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 25 per behandeling)

ZieZo
Naam verzekering
Aanvullend 2

Maximale vergoeding
€ 250 (tot € 40 per dag)
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Zilveren Kruis
Naam verzekering
Aanvullend 2 Sterren
Aanvullend 3 Sterren
Aanvullend 4 Sterren

Maximale vergoeding
€ 450 (tot € 40 per dag)
€ 650 (tot € 40 per dag)
€ 850 (tot € 40 per dag)

ZorgDirect
Naam verzekering
Online Gemak - Plus
Online Gemak - Top

Maximale vergoeding
€ 350 (tot € 40 per dag)
€ 500 (tot € 40 per dag)

