
 

  Versie 19-11-2020/cd/01 

Vergoedingen overzicht 2021 
zorgverzekeraars voor VVET 
Registertherapeuten 

 
 

Naam zorgverzekeraar Maximale vergoeding 
per jaar (per consult/per dag) 

AON (voorheen IAK) 
Vital 2 € 250,- (€ 45,- per dag) 
Vital 3 € 500,- (€ 45,- per consult) 
Vital 4 € 750,- (€ 45,- per consult) 

Aevitae 

Let op: Aevitae is een volmacht bedrijf welke verzekeringen aanbiedt van een aantal 
gerenommeerde verzekeraars, al naar gelang de verzekeraar wordt er wel of niet vergoed.  
Plus € 300,- (€ 50,- per dag) 
Vital 3 € 350,- (€ 50,- per consult) 
Anderzorg 
Extra* € 200,- (€ 40,- per dag) 
*Mits deze al is afgesloten, pakket is niet meer opnieuw af te sluiten. 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

Besured (alleen voor studenten en jong afgestudeerden) 
All-In-1* 80% tot € 200,- (€ 50,- per consult) 
*Mits deze al is afgesloten, pakket is niet meer opnieuw af te sluiten. 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

Bewuzt 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

CZ 
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 
energetische therapie. 

De Amersfoortse 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 
energetische therapie. 

De Friesland Zorgverzekeraar 

AV Standaard € 200,- (€ 40,- per dag) 

AV Extra € 400,- (€ 40,- per dag) 

AV Optimaal € 600,- (€ 40,- per dag) 
Ditzo 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 
complementaire therapie. 
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Naam zorgverzekeraar Maximale vergoeding 
per jaar (per consult/per dag) 

DSW 
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering alleen vergoeding voor artsen. 
FBTO 
Alternatieve 200* Geneeswijzen € 200* € 200,- (€ 35,- per dag) 
Alternatieve 350 € 350,- (€ 35,- per dag) 
*Mits deze module al aan is gezet in 2020, aanzetten van de module is daarna niet meer mogelijk. 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

Gemeenten Optimaal  
Optimaal Aanvullend 2 € 350,- (€ 40,- per dag) 
Optimaal Aanvullend 3 € 500,- (€ 40,- per dag) 
Gemeenten Optimaal onderdeel Zilveren Kruis  

Hema 
Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

HollandZorg 

Plus € 350,- (€ 40,- per dag) 

Top € 500,- (€ 40,- per dag) 

Interpolis 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

inTwente 

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering alleen vergoeding voor artsen. 

IZA 
IZA Classic conform € 600,- (€ 25,- per dag) 
IZA Extra Zorg 1 € 250,- (€ 40,- per dag) 
IZA Extra Zorg 2 € 500,- (€ 40,- per dag) 
IZA Extra Zorg 3 € 650,- (€ 40,- per dag) 
IZZ Zorgverzekeraar 
Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 300,- (€ 40,- per dag) 
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 500,- (€ 40,- per dag) 
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 800,- (€ 40,- per dag) 
Jaaah 
Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 
Just 
Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 
MBO Zorgverzekerd  
2 ster € 350,- (€ 40,- per dag) 
3 ster € 550,- (€ 40,- per dag) 
4 ster € 750,- (€ 40,- per dag) 
MBO Zorgverzekerd is een onderdeel van Zilveren Kruis  

Menzis 
JongerenVerzorgd € 200,- (€ 40,- per dag) 
ExtraVerzorgd 2 € 400,- (€ 40,- per dag) 
ExtraVerzorgd 3 € 600,- (€ 40,- per dag) 
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Naam zorgverzekeraar Maximale vergoeding 
per jaar (per consult/per dag) 

National Academic 
Aanvullend 1 € 250,- (€ 40,- per consult) 
Aanvullend 2 € 500,- (€ 40,- per consult) 
Aanvullend 3 € 650,- (€ 40,- per consult)  

Nationale-Nederlanden 

Deze zorgverzekeraar biedt vanaf 2019 vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 
energetische therapie. 

OHRA 

Deze zorgverzekeraar biedt vanaf 2019 vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor 
energetische therapie. 

ONVZ 
Startfit € 100,-    (€ 30,- per dag) 
Benfit € 350,-    (€ 40,- per dag) 

Optifit € 550,-    (€ 50,- per dag) 

Topfit € 1.000,- (€ 65,- per dag) 

Superfit € 1.500,- (€ 75,- per dag) 

PMA zorgverzekering 
JongerenVerzorgd € 200,- (€ 40,- per dag) 
ExtraVerzorgd 2 € 400,- (€ 40,- per dag) 
ExtraVerzorgd 3 € 600,- (€ 40,- per dag) 

PNOzorg 
Start €   100,- (€ 30,- per consult) 
Optimaal €   550,- (€ 50,- per consult) 
Plus €   350,- (€ 40,- per consult)  
Top € 1.000,- (€ 65,- per consult) 
Excellent € 1.500,- (€ 75,- per consult) 
Pro Life 
Deze zorgverzekeraar vergoedt alleen complementaire zorg binnen de christelijke stroming.  

Promovendum 

Royaal € 250,- (€ 40,- per consult) 
Ideaal € 500,- (€ 40,- per consult) 
Excellent € 650,- (€ 40,- per consult) 

Salland 

Plus € 350,- (€ 40,- per dag) 
Top € 500,- (€ 40,- per dag) 
Stad Holland 
Extra uitgebreide AV € 450,- (€ 40,- per dag) 
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de andere aanvullende verzekeringen alleen vergoeding voor 
artsen. 
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Naam zorgverzekeraar Maximale vergoeding 
per jaar (per consult/per dag) 

Studenten goed verzekerd (HBO/WO) 
1 Ster incl. extra aanvullend studenten € 300,- (€ 40,- per dag) 
2 Ster incl. extra aanvullend studenten € 590,- (€ 40,- per dag) 
3 Ster incl. extra aanvullend studenten € 790,- (€ 40,- per dag) 
4 Ster incl. extra aanvullend studenten € 990,- (€ 40,- per dag) 
Studenten goed verzekerd is een onderdeel van Zilveren Kruis 

UMC Zorgverzekering 
UMC Extra Zorg 1 € 200,- (€40,- per dag) 
UMC Extra Zorg 2 € 300,- (€40,- per dag) 
UMC Extra Zorg 3 € 500,- (€40,- per dag) 
United Consumers (VGZ) 
Zorgzeker 1 € 150,- (€ 40,- per dag) 
Zorgzeker 2 € 250,- (€ 40,- per dag) 
Zorgzeker 3 € 300,- (€ 40,- per dag) 

Univé 

Aanvullend Goed € 200,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend Beter € 300,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend Best € 500,- (€ 40,- per dag) 
VGZ 
Aanvullend Goed € 200,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend Beter € 300,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend Best € 500,- (€ 40,- per dag) 
Werkt Goed € 200,- (€ 40,- per dag) 
Werkt Beter € 300,- (€ 40,- per dag) 
Werkt Best € 500,- (€ 40,- per dag) 
Zorgt Goed € 200,- (€ 40,- per dag) 
Zorgt Beter € 300,- (€ 40,- per dag) 
Zorgt Best € 500,- (€ 40,- per dag) 
Jong pakket € 200,- (€ 40,- per dag) 
Gezin pakket € 300,- (€ 40,- per dag) 
GemeentePakket Compact € 200,- (€ 40,- per dag) 
GemeentePakket Compleet € 300,- (€ 40,- per dag) 
Den Haag pakket € 300,- 
Den Haag AOW pakket € 300,- 
Rotterdampakket Compact € 200,- (€ 40,- per dag) 
Rotterdampakket € 300,- (€ 40,- per dag) 
Zuid-Limburgpakket € 300,- (€ 50,- per dag) 
VvAA 
Start €   100,- (€ 30,- per consult) 
Student €   100,- (€ 30,- per consult) 
Plus €   350,- (€ 40,- per consult) 
Optimaal €   550,- (€ 50,- per consult) 
Top € 1.000,- (€ 65,- per consult) 
Excellent € 1.500,- (€ 75,- per consult) 
ZEKUR 
Extra ZEKUR zorg incl. tandarts € 250,- (€ 25,- per consult) 
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Naam zorgverzekeraar Maximale vergoeding 
per jaar (per consult/per dag) 

ZieZo 

Aanvullend 2* € 250,- (€ 40,- per consult) 
*Mits deze al is afgesloten voor 2020, pakket is niet meer opnieuw af te sluiten. 

Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor complementaire therapie. 

Zilveren Kruis 
Aanvullend 2 Sterren € 250,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend 3 Sterren € 450,- (€ 40,- per dag) 
Aanvullend 4 Sterren € 650,- (€ 40,- per dag) 
Zorg en Zekerheid 
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering alleen vergoeding voor artsen. 

ZorgDirect 

Plus € 350,- (€ 40,- per dag) 
Top € 500,- (€ 40,- per dag) 
 
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de 
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd 
de polisvoorwaarden van de verzekeraar. 
 

Overzicht zorgverzekeraars 
 

 


