
        
 

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

 
 
 
Combinatie 
Restitutie 

VGZ Beter 
 
€ 177,59 

Stad Holland Uitgebreid 
 
 
€ 186,00 

Nationale-Nederlanden 
Extra  
€ 161,04 

ONVZ Benfit 
 
€ 162,97 

ASR 
Extra  
 
€ 184,25 

Vergoeding indien niet 

gecontracteerd (ggz en 

wijkverpleging) 

90% 100% 75% Conform lijst maximale 

vergoedingen ONVZ. 

100% 

Alternatieve 

geneeswijzen 

€ 40,= per dag. 

Maximaal € 300,=. 

€ 30,= per dag. 

Maximaal € 450,= per 
jaar.  

€ 50,= per dag. 

Maximaal € 250,=. 

€ 40,= per dag. 

Maximaal € 350,= per 
jaar. 

€ 45,= per dag. 

Maximaal € 250,=. 

Alternatieve medicijnen Zit bij maximum 
geneeswijzen in. 

100% indien 
homeopatisch. 

Zit bij maximum 
geneeswijzen in. 

Geen vergoeding. 100% maximaal  
€ 150,= per jaar. 

Anticonceptie 
ouder dan 21 jaar 

Conform GVS. Conform GVS. Maximaal € 200,= per 
jaar. 

Volledige vergoeding. Maximaal € 150,= per 
jaar. 

Brillen en lenzen € 100 per 3 jaar. € 35 per glas/lens 

vanaf 6 dioptrieën. 
Eens per 2 jaar. 

Geen vergoeding. € 75 per 2 jaar. Bril € 150,= per 2 jaar. 

Lenzen € 75,= per 
jaar. Minimaal 1.5D. 

Fysiotherapie ouder 
dan 18 jaar  

16 behandelingen. 27 behandelingen. 9 behandelingen. 16 behandelingen. 15 behandelingen. 

Hulpmiddelen (o.a. 
hoortoestellen) 

€ 250,= voor de eigen 
bijdrage. 

€ 250,= voor de eigen 
bijdrage per 5 jaar. 

€ 200,= voor de eigen 
bijdrage. 

Geen vergoeding voor 
de eigen bijdrage. 

€ 250,= voor de eigen 
bijdrage. 

Huid, 
- Acné 

€ 500,= indien door 
gecontracteerde zorg. 

75%. Maximaal  
€ 150,= per jaar. 

Maximaal € 200,= per 
jaar. 

Maximaal € 200,= tot 
21 jaar. 

Maximaal € 250,= per 
jaar. 

- Epilatie       € 500,= indien door 

gecontracteerde zorg. 

75%, tot € 470 voor de 

verzekeringsduur. 
Maximaal € 500,= per 

jaar.  

Volledig, maximaal  

€ 350,=. 

Maximaal € 250,= per 

jaar. 

- Psoriasis Conform 
basisverzekering. 

Conform 
basisverzekering. 

Conform 
basisverzekering. 

Conform 
basisverzekering. 

Geen vergoeding. 

Orthodontie jonger dan 

18 jaar 

Geen vergoeding. 75% maximaal  

€ 2.000,=. Wachttijd 1 
jaar. 

80%, maximaal  

€ 1.000,=. 

Geen vergoeding. 80% maximaal 

€ 1.000,=. In 1e jaar 
maximaal € 500,=. 

Tandarts voor 
volwassenen 

Extra aanvullende 
tandartsverzekering 
noodzakelijk. 

Volledige vergoeding 
tot € 350,= per 
verzekerde per jaar. 

Extra aanvullende 
tandartsverzekering 
noodzakelijk. 

Extra aanvullende 
tandartsverzekering 
noodzakelijk. 

Extra aanvullende 
tandartsverzekering 
noodzakelijk. 

Zwangerschap, 
- Kraamzorg 

thuis 

Vergoeding eigen 
bijdrage tot € 125,=. 

Volledige vergoeding 
van de eigen bijdrage. 

Vergoeding eigen 
bijdrage tot € 150,=. 

Vergoeding eigen 
bijdrage tot € 250,=. 

Volledige vergoeding 
van de eigen bijdrage. 

- Poliklinische 
bevalling 

Volledig, inclusief eigen 
bijdrage. 

Volledig, plus € 115,= 
eigen bijdrage. 

Volledig, plus € 150,= 
eigen bijdrage. 

Eigen bijdrage zit bij 
kraamzorg in. 

Volledige vergoeding 
van de eigen bijdrage. 

 


