
 

   
   

  

  
VNRT vergoedingenoverzicht 2023.0 aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen.  
  
  

  

 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2023  

    

• Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende 

verzekeringen.    

• Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij uw 

zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.     

• Een aantal zorgverzekeraars (*) maakt gebruik van Zorgzoeker, waarin therapeuten 

individueel opgenomen dienen te zijn. Op de internetsite van de betreffende verzekeraars kunt 

u deze lijst raadplegen.    

    

  

AEVITAE     
 
 

De zorgverlener dient in de zorgzoeker opgenomen te zijn.   
www.aevitae.com   

Populair 
 

€ 350,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten,   

max € 40,- per behandeling    

 

Ruim  
 
 

€ 550,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten,   
max € 50,- per behandeling per dag 

Riant € 750,- per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten,   
max € 50,- per behandeling  per dag 
 

   

ASR AMERSFOORTSE  
VERZEKERINGEN   
 

    

Aanvulling Start    
 
 

Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 100,- per jaar    

Aanvulling Extra    
 
 

Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 250,- per jaar    

Aanvulling Uitgebreid    
 
 

Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 500,- per jaar    

  

AON is ondergebracht bij 
Zilveren Kruis voor 2023. 
IAK geen Alternatieve 
geneeswijze 
 

Collectieve verzekeringen hebben eigen afspraken, raadpleeg   
hiervoor uw collectief  

  

BESURED (*) 
 
 

VGZ verzorgt in 2023 de zorgverzekering voor Promovendum   
Voor vergoedingen zie VGZ. 
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CZ     
 

    

Plus    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 350,- per jaar   
voor behandelingen en geneesmiddelen samen    

Top     
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 550,- per jaar   
voor behandelingen en geneesmiddelen samen    

Jongeren    
 
 

Max. van € 30,- per dag en € 200,- per jaar   
voor behandelingen en geneesmiddelen samen    

Gezinnen    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 350,- per jaar   
voor behandelingen en geneesmiddelen samen    

50+    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 350,- per jaar   
voor behandelingen en geneesmiddelen samen    

   

CZdirect   
 
 

  

Aanvullend 5  
 
 

Max € 250,- per jaar (tot € 25,- per dag)  

 

FBTO   Voor klanten die de module aan hebben blijft de vergoeding in 2023 
bestaan. De module kan niet meer aangezet worden.   

Aanvullende module voor 
alternatieve geneeswijzen   
 

Max. € 35,- per bezoek tot een max. van € 200,- of € 350,- per jaar   

 

DE FRIESLAND    
 
 

    

AV Standaard (online)    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 200,- per jaar     

AV Extra (online)    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 400,- per jaar     

AV Optimaal (online)    
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 600,- per jaar     
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HOLLANDZORG    
 
 

 

Plus   
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 350,- per jaar     

Top   
 
 

Max. van € 40,- per dag en € 500,- per jaar     

      

IAK /AON    
    

Vanaf 2023 verzekerd bij Zilveren Kruis 
Tevens collectieve verzekeringen  waarbij afspraken met  CZ,   
Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis    

IAK Uniek Jong     

€ 200,- per jaar, max. € 40,- per dag    

IAK Uniek Compact    

Keuze uit € 100,- / 250,- / 400,-  per jaar, max. € 40,- per dag    

IAK Uniek Compleet     

Keuze uit € 400,- / 550,- / 650,-  per jaar, max.€ 40,- per dag    

IAK Uniek Extra Compleet     

Keuze uit € 650,- / 750,- / 850,-  per jaar, max.€ 40,- per dag     

IAK Uniek Comfort     

€ 750,- per jaar, max. € 40,- per dag    

      

IZA (*)    
    

Individuele therapeut dient in “Zorgzoeker” te staan   

IZA Extra Zorg 1    Max. € 40,- per consult tot max.€ 250,- per kalenderjaar    

IZA Extra Zorg 2    

Max. € 40,- per consult tot max.€ 500,- per kalenderjaar    

IZA Extra Zorg 3    

Max. € 40,- per consult tot max.€ 650,- per kalender jaar    

IZA Classic Comfort    

Max. € 25,- per consult tot max. € 600,- per jaar    
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IZZ (*)    Uitgevoerd door CZ en VGZ    

CZ  Zie vergoedingen CZ 

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra1   Max. € 40,- per consult tot max. € 300,- per jaar    

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra2   Max. € 40,- per consult tot max. € 500,- per jaar    

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra3   Max. € 40,- per consult tot max. € 800,- per jaar    

IZZ Bijzonder Bewust   Max. € 40,- per consult tot max. € 150,- per jaar    

        

MENZIS         

Jongeren Verzorgd     € 40,- per behandeldag met een max. van € 200,- per jaar voor 
alle alternatieve geneeswijzen samen    

Extra Verzorgd 2     € 40,- per behandeldag met een max. van € 300,- per jaar voor 
alle alternatieve geneeswijzen samen    

Extra Verzorgd 3    € 40,- per behandeldag met een max. van € 500,- per jaar voor 
alle alternatieve geneeswijzen samen    

    

NATIONAL ACADEMIC  (*)    Zorgverzekering wordt geregeld door VGZ    
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NATIONALE NEDERLANDEN   

ZORG     

¹Dit pakket kan niet meer afgesloten worden. het blijft wel gelden   
voor verzekerden die in 2021 het pakket hadden.   

Zorg Vrij Extra     € 250,- per jaar. max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Compleet    € 500,- per jaar. max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Jij & gemak  € 250,- per jaar. max. van € 25,- per dag¹      

Zorg Vrij Jij & Vitaal  € 350- per jaar. max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Jij & Jonge kinderen  € 350,- per jaar. max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Jij & Pubers  € 250- per jaar. max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Comfort € 1000,- per jaar, max. van € 50,- per dag      

Zorg Vrij Top € 1500,- per jaar, max. van € 50,- per dag      
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OHRA        

Aanvullend (Fysio meenemen)   Max. € 40,- per dag € 200,- per jaar         

Extra Aanvullend  
(Fysio meenemen)   

Max. € 40,- per dag € 350,- per jaar         

Uitgebreid (Fysio meenemen)   Max. € 40,- per dag € 500,- per jaar         

       

ONVZ          

Startfit    Max. € 30,- per bezoek tot € 100,-    

Benfit    Max. € 40,- per bezoek tot € 350,-    

Optifit     Max. € 50,- per bezoek tot € 550,-    
bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

Topfit    Max. € 65,- per bezoek tot € 1000,-    
bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

Superfit Max. € 75,- per bezoek tot € 1500,-    
bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

       

OZF ACHMEA       Ondergebracht bij Zilveren Kruis  

   

PMA ZORG COLLECTIEF     Volledig ondergebracht bij MENZIS    
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PNO ZORG       Gaat verder in 2023 onder ONVZ 

    

PROMOVENDUM     Gestopt in 2022.  Voor vergoedingen zie VGZ.  

    

   
SALLAND   
   

   

   
Plus   

Max. € 40,- per dag max. € 350,- per jaar   

   
Top   

Max. € 40,- per dag max. € 500,- per jaar   

    

UMC (*)    Individuele therapeut dient in Zorgzoeker te staan  
(www.umczorgverzekering.nl)    

Extra zorg 1    Max. € 40,- per dag max. € 200,- per jaar     

Extra zorg 2    Max. € 40,- per dag max. € 300,- per jaar    

Extra zorg 3    Max. € 40,- per dag max. € 500,- per jaar    

    

UNIVÉ  (*)    Individuele therapeut dient in Zorgzoeker te staan (www.unive.nl)   

Aanvullend  Goed    Max. € 40,- per dag met een max. van € 200,- per jaar     

Aanvullend Beter    Max. € 40,- per dag met een max. van € 300,- per jaar     

Aanvullend Best    Max. € 40,- per dag met een max. van € 500,- per jaar     

   

https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/plus
https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/plus
https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/plus
https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/top
https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/top
https://www.salland.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/top
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VGZ  (*)      
Individuele therapeut dient in zorgzoeker (www.vgz.nl)    

Aanvullend goed    

(ook bij werkt of zorgt)   

Max € 40,- per dag met een max. van € 200,- per jaar      

Aanvullend beter    
(ook bij werkt of zorgt)   

Max € 40,- per dag met een max. van € 300,- per jaar      

Aanvullend best    

(ook bij werkt of zorgt)   

Max € 40,- per dag met een max. van € 500,- per jaar     

Jong Uitgebreid    Max € 40,- per dag met een max. van € 200,- per jaar      

Gezin Uitgebreid    Max € 40,- per dag met een max. van € 300,- per jaar      

Gemeentepakket Compact       

Max € 40,- per dag met een max. van € 200,- per jaar     
    

Gemeentepakket Compleet    Max € 40,- per dag met een max, van € 300,- per jaar      

Den Haagpakket    Max € 40,- per dag met een max.€ 300,- per jaar    

Rotterdampakket Compact    Max € 40,- per dag met een max. van € 200,- per jaar      

Rotterdampakket    Max € 40,- per dag met een max. van € 300,- per jaar      
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VVAA        

Start    Max. € 30,- per bezoek, max. 1 behandeling per dag  
met een max. van € 100,-    

Plus    Max. € 40,- per bezoek, max. 1 behandeling per dag  
met een max. van € 350,-.    

Optimaal    Max. € 50,- per bezoek, max. 1 behandeling per dag  

met een max. van € 550,-     

bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

Top   Max. € 65,- per bezoek, max. 1 behandeling per dag  

met een max. van € 1000,-    

bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

Excellent    Max. € 75,- per bezoek, max. 1 behandeling per dag  

met een max. van € 1500,-     

bezoek + geregistreerde geneesmiddelen samen   

   

ZEKUR (*)    Individuele therapeut dient in de Zorgvinder te staan 
(www.zekurzorgvinder.nl/zorgvinder)    

Extra Zekur aanvullende zorg    Max. € 25,- per behandeling/consult tot een max. van € 250,- per jaar    

   

ZILVEREN KRUIS         

Aanvullend 1 ster Mogelijk vergoeding via uw collectief 

Aanvullend 2 sterren    Max. € 40,- per dag tot een max. van € 250,- per jaar    

Aanvullend  3 sterren    Max. € 40,- per dag tot een max. van € 450,- per jaar    
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Aanvullend  4 sterren    Max. € 40,- per dag tot een max. van € 650,- per jaar    

Gemeenten Optimaal 
aanvullend 2    

Max. € 40,- per dag tot € 350,- per jaar    

Gemeenten Optimaal 
aanvullend 3    

Max. € 40,- per dag tot € 500,- per jaar    

Vitaal 2 Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 250,- per jaar    

Vitaal 3 Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 500,- per jaar    

Vitaal Premium Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 750,- per jaar    

Vitaal Senior Max.€ 45,- per dag  met een max. van € 800,- per jaar   

ZieZo aanvullend 2 Max. € 40,- per dag tot een max. van € 250,- per jaar    

   

    


