
         
 

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

 Stad Holland 
Standaard 
€ 165,25 

Stad Holland 
Uitgebreid 
€ 186,00 

Stad Holland 
Extra Uitgebreid 
€ 203,50 

Alternatieve geneeswijzen € 25,= per behandeldatum. 
Max. 
€ 450,= per jaar. 

€ 30,= per behandeldatum. 
Max. 
€ 450,= per jaar. 

€ 40,= per behandeldatum. 
Max. 
€ 450,= per jaar. 

Alternatieve medicijnen 100% indien 
homeopathisch. 

100% indien 
homeopathisch. 

100% indien 
homeopathisch. 

Geneesmiddelen Conform GVS. Conform GVS. Conform GVS. 

Anticonceptie  

ouder dan 21 jaar 

Geen vergoeding. Conform GVS. Conform GVS. 

Brillen en lenzen € 35 per glas/lens vanaf 6 
dioptrieën. Eens per 2 jaar. 

€ 35 per glas/lens vanaf 6 
dioptrieën. Eens per 2 jaar. 

Eens per twee jaar. 
€ 137,= (tussen 0,25 en 10 
dioptrie).  
 

> 10 dioptrie 90% van de 
kosten. Montuur  
€ 50,= per 2 jaar. 

Hoortoestellen, 
eigen bijdrage 

Geen vergoeding € 250,= per 5 
kalenderjaren. 

€ 250,= per 5 
kalenderjaren. 

Orthodontie jonger dan 18 
jaar 

75% maximaal  
€ 685,= 

75% maximaal  
€ 2.000,=. 

80% maximaal 
€ 2.250,=. 

Sterilisatie Geen vergoeding. Geen vergoeding. 50% max. € 300,=. 

Tandarts volwassenen € 250,= per jaar. Deels 

100% en deels 75%. 

Volledige vergoeding tot € 

350,= per verzekerde per 
jaar. 

€ 450,= per verzekerde per 

jaar. 

Fysiotherapie 12 behandelingen. 27 behandelingen. 36 behandelingen. 

Huid 

- Acne 
 

- Epilatie gelaat 

 
- Psoriasis 

   

75% maximaal  
€ 150,=. 

75% maximaal  
€ 150,=. 

75% maximaal  
€ 150,=. 

75%, tot € 470 voor de 

verzekeringsduur. 

75%, tot € 470 voor de 

verzekeringsduur. 

75%, tot € 470 voor de 

verzekeringsduur. 
Conform basisverzekering. Conform basisverzekering. Conform basisverzekering. 

Herstellingsoord/ 

Zorghotel 

€ 40,= per dag. Maximaal 

42 dagen na toestemming. 

€ 40,= per dag. Maximaal 

42 dagen na toestemming. 

€ 40,= per dag. Maximaal 

42 dagen na toestemming. 

Zwangerschap,    



         
 

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

- kraamzorg thuis 
 
 

 

 
- poliklinische bevalling 

 

50% vergoeding eigen 
bijdrage. 

100% vergoeding eigen 
bijdrage. 

100% vergoeding eigen 
bijdrage. 

Geen vergoeding eigen 
bijdrage. 

Volledig, geen vergoeding 
eigen bijdrage. 

€ 115,= naast de 
vergoeding uit de 
basisverzekering. 

Volledige vergoeding, 
inclusief eigen bijdrage. 

Volledig, geen vergoeding 
eigen bijdrage. 

 


