
Vergoedingen zorgverzekeraars 2016 
actualisatie met ingang van Januari 2016, deze opgave is een indicatie en geen voorwaarde 
voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vereisen m.i.v. 2016 
aanvullende opleidingen van de behandelaar, vraag uw behandelaar of aan deze 
voorwaarde wordt voldaan 
 
Hieronder volgt een overzicht van zorgverzekeraars en de door hen vastgestelde vergoedingen 
voor natuurlijke behandelingen. Het schema is samengesteld met behulp van informatie die bij de 
verzekeraars is opgevraagd. Het Centraal Bureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
wijzigingen en/of veranderingen bij zorgverzekeraars. 

Naam Polis Beperkingen 
AEVITEA/AVERO  
AEVITEA/ VGZ  
AEVITEA/ ASR  
  

Plus 

Top 

Fit 

  

€ 50,- pp/pd, max. € 300,- 
pp/pj 

€ 50,- pp/pd, max. € 400,- 
pp/pj 

€ 50,- pp/pd, max. € 600 
pp/pj  

AGIS  Compleet polis 
 
 
Comfort polis 
  
 
Compfort polis plus 

 
50+ Aktief polis 

Gezinnen 

Max. € 350,- pp/pj, max. € 
40,- pp/pd, incl. middelen 

Max. € 500,- pp/pj,max. € 
40,- pp/pd,  incl.  middelen 

Max. € 650,- pp/pj,max. € 
40,- pp/pd, incl. middelen 

Max € 400,- pp/pj, max € 
40,- pp/pd, incl. middelen 

Max € 350,- pp/pj, max. € 
40,- pp/pd, incl. middelen 

AMERSFOORTSE  Aanvullend Budget  
 
Aanvullend Basis 

Aanvullend Optimaal 

Totaalzorg Uitgebreid 

Aanvullend Uitgebreid 

€ 45,- pp/pd, max. € 150,- 
pp/pj 
 
€ 45,- pp/pd, max. € 250,- 
pp/pj 
 
€ 45,- pp/pd, max. € 1000,- 
pp/pj 



€ 45,- pp/pd, max. € 500,- 
pp/pj 

€ 45,- pp/pd, max. € 500,- 
pp/pj 

ANDERZORG  Anderzorg Jong 

   
Anderzorg Extra 

  

80%, max. € 200,- pp/pj, 
consult en geregistreerde 
middelen  
 
80% max. € 400,- pp/pj, 
consult en geregistreerde 
middelen  

AVERO/ACHMEA 2015 Start  
 
Extra  
 
Royaal  
 
  

Excellent/Beter voor Nu 

Juist voor jou  

max. € 40,- pp/pd, max. € 
450,- pp/pj, 

max. € 40,- pp/pd, max. € 
650,- pp/pj. 

max. € 40,- pp/pd, max. 20 
consulten pp/pj 

 
max. € 40,- pp/pd, max 20 
consulten 
 
max. € 40,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj  

AZIVO  AV Top 

AV Extra 

Verder nog diverse collectieve 
pakketten met eigen 
voorwaarden.  

80%, max. € 450 pp/pj 

80%, max. € 600,- pp/pj 

  

CZ DIRECT  Direct Basis  

 
Direct Extra 

€ 25,- pp/pj, max. € 200,- 
pp/pj 

incl. middelen 
 
€ 35,- pp/pd, max € 300 
pp/pj, incl. middelen 

CZ Groep    Bij alle pakketten max. per 
jaar voor geneesmiddelen en 
behandelingen samen 
 



 
 
Basis 

Jongeren 

Gezinnen 

Plus 

Top 

Excellent 

50+ 

Super Top 

max. € 30,- per dag, max. € 
250,- pp/pj,  
 
max. € 30- per dag, max. € 
200,- pp/pj. 

max. € 40,- per dag, max. € 
350 ,- pp/pj. 

max. € 40,- per dag, max. 
€ 450,- pp/pj. 

max. € 40,- per dag, max. € 
650,- pp/pj 

max. € 50,- per dag, max. € 
1000,- pp/pj 

max. € 40,- per dag, max. € 
350,- pp/pj 

max. € 50,- per dag, max. € 
1000,- pp/pj 

DELTA LLOYD  Extra 

 
Compleet  
 
 
Comfort 
 
 
Top 

  

Zilver 

max. € 50,- pp/pd, € 250,- 
pp/pj, incl. geregistreerde 
middelen 

max.€ 50,- pp/pd, € 500,- 
pp/pj. incl.geregistreerde 
middelen 

max. € 50,- pp/pd, € 1000,- 
pp/pj, incl.geregistreerde 
middelen 

max. € 50,- pp/pd, € 1500,- 
pp/pj, incl.geregistreerde 
middelen 

max. € 25,- pp/pd, max. € 
200,- pp/pj, incl. 
geregistreerde middelen 

DITZO Verzekeringen  Zorgbeter 
 
Zorgbest 

Max. € 35,- pp/pd, max. € 
150,- pp/pj 
 



Max. € 35,- pp/pd, max. € 
300,- pp/pj 

DSW  Alleen Acupunctuur  
 
AV-standaard en AV-Top en 
AV Student 

AV compact 

 
 
max. € 25,- pp/pd, max. € 
450,- pp/pj 

 
max. € 25,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj 

FBTO (Achmea)  

  

Module Alternatieve 
geneeswijzen 

max. € 35,- per dag, max. € 
500,- pp.pj. ger. middelen 
max. € 125,- pp/pj.middelen 
via apotheek 

  
FNV Zorg Extra Verzorgd 1 

Extra Verzorgd 2 
Jongeren Verzorgd  

80%, max. € 400,- per jaar 
80%, max. € 600,- per jaar 
80%, max. € 200,- per jaar  

FRIESLAND De   
AV Standaard 

  

AV Extra (online) 

  
 
AV Optimaal (online) 
 
   

  

 
Max. € 45,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj, Shiatsu max. € 
25,- pp/pd 

Max. € 45,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj. Shiatsu max. € 
25,- pp/pd, € 125,- aan 
middelen pp/pj 

Max. € 45,- pp/pd, max. € 
750,- pp/pj, Shiatsu max. € 
25,- pp/pd, € 150,- aan 
middelen pp/pj 

  
GEZOND LEVEN 
(Avero/Achmea)  

Royaal 
 
Excellent 
 
Beter voor nu  

€ 40,- pp/pd, max. € 450,- 
per jaar 
 
€ 40,- pp/pd, max.€ 650,- 
per jaar 
 
€ 40,- pp/pd, max. 20 
consulten 
  
 
  



GOED OPGELEID  

zie National Academica 

AV 2 sterren 

 
AV 3 sterren 

 
AV 4 sterren 

80%, max.  € 50,- pp/pd, 
max. € 200,- pp/pj 

100 %max. € 50,- pp/pd, 
max. € 500,- pp/pj 

100 %max. € 50,- pp/pd, 
max. € 500,- pp/pj, 75% 
max. € 750,- pp/pj 

IAK/VGZ VGZ JongPakket 

VGZ Fit & Vrij Pakket 
(keuze uit toppings) 

VGZ Gezin Pakket 

VGZ Vitaal Pakket 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
200,- pp/pj incl. midd. 

max. € 45,- pp/pd, 
onderdeel van pakket 
  

max. € 45,- pp/pd, max € 
300,- per jaar 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
200,- per jaar 

. 
IK! Zorgverzekering  Ik Zorg Beter max. € 35,- pp/pd, max. € 

250,- pp/pj 
IZA Cura Den Haag polis € 50,- per dag, max € 300,- 

per jaar 
IZA Cura Gemeentepakket  Compact Max. € 150,- per jaar 
IZA Cura Rotterdam polis  100%, max. € 440,- per jaar 
IZA Gezond Samen 
 
IZA heeft diverse collectieve 
pakketten, zie de voorwaarden 
per pakket 

Extra 1 
 
 
Extra 2 
 
Extra 3 
 
Extra 4  
 
Classic Comfort  

max. € 50,- per dag, max. € 
250,- per jaar 

max € 50,- per dag, max. € 
450,- pp/pj. 
 
€ 50,- per dag, max. € 650,- 
pp/pj. 

€ 50,- per dag, max. € 850,- 
pp/pj. 
 
€ 29,- per dag, max. € 290,- 
pp/pj.  

IZA Zuid Limburg polis € 50,- per dag, max. € 300,- 
per jaar 



IZZ  Extra 1  
 
 
 
 
Extra 2  

  

 
Extra 3 

€ 45,- per dag, max. € 200,- 
pp/pj consulten en max. € 
100,- voor enkele 
homopatische of 
antroposofische middelen. 
 
€ 45,- per dag, max. € 200,- 
pp/pj consulten en max. € 
100,- pp/pj voor enkele 
homeopatische of 
antroposofische middelen 

€ 45,- per dag, max. € 500,- 
pp/pj consulten en max. € 
300,- voor enkel 
homeopathische of 
antroposofische middelen 

KETTLITZ  Start 

  

Extra 

 
Royaal 

  

Excellent 

€ 40,- pp/pd. max.€ 440,- 
pp.pj, incl. middelen 
 
€ 40,- pp/pd, max.  € 640,- 
pp.pj, incl. middelen 

€ 40,- pp/pd, max. 16 
consulten per jaar 
 
€ 40,- pp/pd, max. 20 
consulten per jaar 

KIEMER  Aanvullend Beter 
 
Aanvullend Best 

max. € 25,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj,  

max. € 35,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj,  

LANCYR  Extra 

 
Compleet 
 
 
Comfort 
 
 
Top 

max. € 50,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj, incl. middelen 

max. € 50,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj, incl. middelen 

max. € 50,- pp/pd, max. € 
1000,- pp/pj, inc. middelen 

max. € 50,- pp/pd, max. € 
1500,- pp/pj, incl. middelen 



 
Zilver 

max. € 25,- pp/pd, max. € 
200,- pp/pj, incl. middelen 

MENZIS  Jongeren Verzorgd 

 
Extra Verzorgd 2 

  

Extra Verzorgd 3 

  

80% max. € 200,- pp/pj. 
incl. geregistreerde 
middelen 
 
80% max. € 400,- pp/pj. 
incl. Geregistreerde 
middelen  
 
80%, max. € 600,- pp/pj 
incl.Geregistreerde middelen 

NATIONALE ACADEMIC  

  

AV 1 ster  

 
AV 2 sterren 

 
Av 3 sterren 

  

80% tot max. € 50,- pp/pd 
en € 200,- pp/pj 

100% tot max. € 50,- pp/pd 
en € 500,- pp/pj 

100% tot max. € 50,- pp/pd 
en € 500,- pp/pj, daarboven 
70% van de kosten, tot max. 
€ 750,- pp/pj 

NEDASCO  Royaal  

Excellent 

Beter voor nu 
 
Juist voor jou  

€ 40,- pp/pd, max. € 650 
pp/pj. 

€ 40,- pp/pd, max. 20 
consulten 

€ 40,- pp/pd, max. 20 
consulten 
 
€ 40,- pp/pd, max. € 250 
pp/pj. 

Nedasco/VGZ Jong Pakket 
 
Gezin pakket 
 
50+ pakket  
  

€ 30,- per dag, max € 200,- 
per jaar 
 
€ 40,- per dag, max € 400,- 
per jaar 
 
€ 40,- per dag, max € 600,- 
per jaar 

OHRA  Zelfverzekerd Compact 

Jongeren 

max. € 45,- pp-pd. max. € 
250,/ pp-pj. 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pd, incl. middelen 



  

Aanvullend 

 
 
Extra Aanvullend 

 
Uitgebreid 

  
Uitgebreid Vitaal en Extra 
Uitgebreid 

 
max. € 45,- pp/pd,  max. € 
250,- pp/pj incl. midd.. 

 
max.€ 45, pp/pd, max 
. € 500,- pp/pj, incl. 
middelen 

max. € 45,- pp/pd, max 
. € 750,- pp-pj, incl. 
middelen 

max. € 45,- pp/pd max. € 
1000,- pp/pj/ incl. midd 

ONVZ  
 
Voor behandeling door 
arts/natuurgeneeskundige 
gelden andere tarieven 

Benfit (Alleen Acupunctuur) 

 
Optifit 
 
  

Topfit 

 
Superfit 

Max. € 27,- pp/pd, max. 
20 behandelingen per jaar 

Max. € 65,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj. Middelen 
max.  € 250,- middelen 
via apotheek 
 
Max. € 65,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj. Middelen 
max.  € 500,- middelen 
via apotheek 
 
Max. € 65,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj. Middelen 
max.  € 500,- middelen 
via apotheek 

OZF  Achmea   AV Compact  

 
AV Royaal 

€ 40,- per consult, max. € 
200,- pp/pj, max. € 100,- 
voor middelen via apotheek 

€ 50,- per consult, max. € 
500,- pp/pj, 100%  voor 
middelen via apotheek 

PMA  Jongeren verzorgd 
 
Extra verzorgd 2 
 
 
Extra verzorgd 3 

80% max. € 200,- pp/pj 

80%, max. € 400,- pp/pj. 
ger. midd. 80%, max. € 50,- 
pp/pj 



  80%, max. € 600,- pp/pj. 
ger. midd. 80%, max. € 
250,- pp/pj 

  
PNO  Standaard 

 
Keuze 
 
Extra  
 
Compleet 

max. € 100,- pp/pj 
 
max. € 250,- pp/pj  
 
max. € 350,- pp/pj  
 
max. € 600,- pp/pj  

PRO LIFE  AV Medium Polis 

 
AV Large Polis 

 
AV Extra Large Polis 

max. € 40,- pp/pd, max. € 
320,- pp/pj 

max. € 40,- pp/pd, max € 
440,- pp/pj 

max. € 40,- pp/pd, max. € 
600,- pp/pj 

PROMOVENDUM  AV Primair  

 
AV Royaal 

 
AV Optimaal 

 
AV Excellent 

80% per consult, max. € 30,- 
pp/pd, max. € 100,- pp/pj 

80% per consult, max. € 30,- 
pp/pd, max. € 200,- pp/pj 

100% per consult, max. € 
30,- pp/pd, max. € 500,- 
pp/pj 

100% per consult, max. € 
30,- pp/pd, max. € 500,- 
pp/pj  daarboven max € 30,- 
pp/pd, max. € 750,- pp/pj 

PZP  (cz) Jongeren 
 
Basis PZP 
 
Plus PZP  
 
Top PZP  

€ 30,- per dag, max. € 200,- 
per jaar 
 
€ 25,- per dag, max. € 225,- 
per jaar 
 
€ 25,- per dag, max. € 425,- 
per jaar  
 
€ 25,- per dag, max. € 650,- 
per jaar  



SALLAND  Plus 

Top 

€ 40,- per dag max. € 350,- 
pp/pj 

€ 40,- per dag  max. € 550,- 
pp/pj 

STAD Holland Alleen Acupunctuur 
 
Jongeren AV 

Standaard/Uitgebreid en Extra 

AV Zorg Riant 

  

  

  

ALLEEN 
ACUPUNCTUUR 

max. € 25, pp/pd, max. € 
400,- pp/pj. 

max. € 25, pp/pd, max. € 
450,- pp/pj. 

max. € 500, pp/pj. 

  

  
TURIEN en Co  Primair 

Prima 
 
Privillege  

max. € 45,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj 

max. € 45,- pp/pd, max € 
500,- pp/pj 
 
max. € 45,- pp/pd, max. € 
1000,- pp/pj  

UMC Zorgverzekeraar  UMC Extra zorg 1 

UMC Extra zorg 2 

UMC Extra zorg 3 

UMZ Extra zorg 4 

  

max. € 300,- pp/pj 

max. € 300,- pp/pj 

max. € 500,- pp/pj 

max. € 750,- pp/pj 

  
UNIVE  AV Goed 

AV Beter 

AV Best  
 
Alternatief 250 
 
Alternatief 500 

€ 45,- pp/pd, max. € 300,- 
pp/pj. 

 € 45,- pp/pd, max.€ 500,- 
pp/pj 

 € 45,- pp/pd, max. € 800,- 
pp/pj 
 
 € 45,- pp/pd, max.€ 250,- 



pp/pj 
 
€ 45,- pp/pd, max.€ 500,- 
pp/pj  

V.v.A.A.  Plus (alleen acupunctuur) 

Optimaal 

 
Top  

  

Excellent 

€ 27,- pp/pd, max. 20 
consulten pp/pj 

Max. € 65,- per dag .max. 
€ 250,- .pp/pj, . middelen 
max. € 250,- pp/pj via 
apotheek 

Max. € 65,- per dag  max. 
€ 500,- .pp/pj. . middelen 
max € 500,- pp/pj via 
apotheek 

max. € 65,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj middelen max. 
€ 500,- via apotheek 

VGZ  AV Goed 

AV Beter 

AV Best 

AV Jong Pakket 

Fit en Vrij Pakket 
 
  

Gezinspakket 

Vitaal Pakket 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
300,- pp/pj 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
500,- pp/pj 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
800,- pp/pj 

max. € 45,- pp/pd, max. € 
200,- pp/pj 

max € 45,- pp/pd, onderdeel 
van zorgtegoed  
 
max. € 45,- pp/pd, max. € 
300,- pp/pj 
 
max. € 45,- pp/pd, max. € 
300,- pp/pj 

ZEKUR  Extra Zekur Max. € 25,- per 
dag  .max. € 250,- .pp/pj 

ZieZo Aanvullend 2 € 40,- per dag, max € 250,- 
per jaar 



ZILVEREN KRUIS  

(Achmea) 

       
AV 2 sterren  

 
AV 3 sterren  
 
 
AV 4 sterren 

 
€ 40,- pp/pd, ger. 
hom.  middelen 100%. max. 
€ 450,- pp/pj voor beide. 

€ 40,- pp/pd, ger. 
hom.  middelen 100%. max. 
€ 650,- pp/pj voor beide 

€ 40,- pp/pd, ger. 
hom.  middelen 100%. max. 
€ 850,- pp/pj voor beide 

  
ZORG EN ZEKERHEID  

Alleen Ac/Ho/Sh.  
Na  alleen door arts 

AV Basis/Standaard/Sure: 

 
AV 
GeZZin/Plus/Prima/Master/Top 

Av Totaal/Cum laude 

  

Max. € 25,- pp/pd, max. € 
250,- pp/pj. midd. 50% 

Max. € 40,- pp/pd, max. € 
460,- pp/pj, incl. midd. 

100% van consult, max. € 
600,- pp/pj incl. midd. 

ZORGZAAM  1 Ster 

2 Sterren 

3 Sterren 

4 Sterren 

5 Sterren 

 € 18,50 pp/pd, max. 10 
consulten pp/pj 

€ 18,50 pp/pd. max. 20 
consulten pp/pj 

€ 18,50 pp/pd, max. 20 
consulten pp/pj 

€ 35,- pp/pd, max  20 
consulten pp.pj 

€ 35,-pp/pd, max. 20 
consulten pp/pj 

Centraal Bureau NWP  
Jacob Clementstraat 1  
6023 CB Budel-Schoot  
Tel: 0495 - 499919 
info@nwp-natuurgeneeskunde.nl  
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