Stad Holland Zorg Riant
€ 183,50

ONVZ Topfit
€ 181,06

De Amersfoortse Optimaal
€ 179,55 (vanaf)

Nationale-Nederlanden
Comfort € 182,25

Natura of restitutie
Medische selectie
Alternatieve
geneeswijzen
Alternatieve medicijnen

Restitutie.
Nee.
Maximaal € 500,= per jaar.

Anticonceptie
ouder dan 21 jaar
Brillen en lenzen

Conform GVS.

Restitutie.
Ja.
€ 65,= per behandeling.
Maximaal € 1.000,= per jaar.
Zit bij maximum
geneeswijzen in.
Volledige vergoeding.

Restitutie.
Ja.
€ 45,= per dag. Maximaal €
1.000,= per jaar.
100% maximaal
€ 500,= per jaar.
Maximaal € 500,= per jaar.

Restitutie.
Nee.
€ 50,= per dag.
Maximaal € 1.000,= per jaar.
Zit bij maximum
geneeswijzen in.
Maximaal € 200,= per jaar.

€ 300,= per 3 jaar. Minimaal
0,25 dioptrie.

€ 350,= per jaar.

€ 150,= per 2 jaar.

Fysiotherapie ouder
dan 18 jaar
Hulpmiddelen (o.a.
hoortoestellen)

36 behandelingen.

Volledig en onbeperkt.

Bril € 300,= per 2 jaar.
Lenzen € 150,= per jaar.
Minimaal 1,5 Dioptrie.
36 behandelingen.

Tot 16 jaar 100%. Vanaf 16
jaar € 250,= per kalenderjaar
bovenop wettelijke
vergoeding.
100% maximaal
€ 150,=.
100% maximaal
€ 500,=.
€ 500,= per jaar.

€ 1.000,= voor de eigen
bijdrage.

€ 550,= voor de eigen
bijdrage.

€ 1.250,= voor de eigen
bijdrage.

Volledige vergoeding tot 21
jaar.
Volledig, maximaal
€ 1.500,=.
Volledige vergoeding dagbehandelingscentrum.
Volledige vergoeding.

Maximaal € 500,= per jaar.

Maximaal € 400,= indien
huidtherapeut.
€ 1.000,= indien door
huidtherapeut.
Conform basisverzekering.

Huid
-

Acné
Epilatie
Psoriasis

Zit bij geneeswijzen in.

Maximaal € 500,= per jaar.

Orthodontie jonger dan
18 jaar

100% maximaal
€ 2.500,=.

Tandarts voor
volwassenen

Volledige vergoeding tot
€ 500,= per verzekerde per
jaar.
Volledige vergoeding eigen
bijdrage.

Extra aanvullende
tandartsverzekering
noodzakelijk.
Vergoeding eigen bijdrage
voor maximaal € 550,=.

€ 1.000,= voor kuurreis.
Vooraf toestemming.
80% maximaal
€ 2.500,=. In 1e jaar
maximaal € 500,=.
Extra aanvullende
tandartsverzekering
noodzakelijk.
Volledige vergoeding eigen
bijdrage.

Volledige vergoeding,
inclusief eigen bijdrage.

Eigen bijdrage zit bij
kraamzorg in.

Volledige vergoeding,
inclusief eigen bijdrage.

Zwangerschap,
- Kraamzorg thuis
-Poliklinische bevalling

Alhoewel aan dit overzicht veel zorg is besteed, kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

36 behandelingen.

80%, maximaal
€ 2.250,=.
Extra aanvullende
tandartsverzekering
noodzakelijk.
Volledige vergoeding eigen
bijdrage.
Volledige vergoeding,
inclusief eigen bijdrage.

