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2016 
Alleen verzekeringen die integrale geneeskunde en geneesmiddelen vergoeden  
tussenpersonen (de volmachten) zijn niet vermeld, zoals Kettlitz, Nedasco en Turien 
in alfabetische volgorde 
 
Aevitae (ASR)  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ZorgEnVrij Eenvoudig  max. € 45,- per dag,   max € 150,- p.jr. vanaf € 10,20  

ZorgEnVrij Optimaal  max. € 45,- per dag,  max. € 500,- p.jr. vanaf € 28,05  

ZorgEnVrij Ruim  max. € 45,- per dag,  max. € 250,- p.jr. vanaf € 17,40  

 

Anderzorg  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Extra  80%, max. € 400,- p.jr. vanaf € 13,65  

Jong  80%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 15,75  

 

Avéro Achmea  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Beter Voor Nu  max. € 60,- per dag,, tot 20 consulten vanaf € 34,53  

Excellent  max. € 60,- per dag,, tot 20 consulten vanaf € 47,00  

Juist Voor Jou Jongeren  max. € 40,- per dag, max. € 250,- p.jr vanaf € 20,01  

Royaal  max. € 40,- per dag, max. € 650,- p.jr. vanaf € 23,50  

Start  max. € 40,- per dag, max. € 450,- p.jr. vanaf € 15,20  

 

Avéro Achmea (via Aevitae)  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ExtraZorg Large  max. € 40,- per dag, max. € 250,- p.jr vanaf € 37,55  

ExtraZorg Uitgebreid  max. € 40,- per dag, max. € 250,- p.jr vanaf € 37,16  

 

 

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/aevitae-asr.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/anderzorg.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/avero-achmea.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/avero-via-aevitae.aspx
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Azivo  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Top  80%, max. € 450,- p.jr vanaf € 32,00  

AV TopExtra  80%, max. € 600,- p.jr vanaf € 66,35  

 

Bewuzt  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Bewuzt Alternatief Beter  max. € 45,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 17,75  

Bewuzt Alternatief Goed  max. € 45,- p. dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 6,75  

 

CZ  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

50 Plus   max. € 40,- per dag, max. € 350,- p.jr. vanaf € 16,55  

Basis  max.€ 30,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 7,45  

Plus  max. € 40,- per dag, max. € 450,- p.jr. vanaf € 18,20  

Top  max. € 40,- per dag, max. € 650,- p.jr. vanaf € 32,40  

 

CZdirect  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

CZdirect Basic  max. € 25,- per dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 5,10  

CZdirect Extra  max. € 25,- per dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 13,50  

 

De Amersfoortse  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Basis  max. € 45 per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 18,90  

Budget  max. € 45 per dag, max. € 150,- p.jr. vanaf € 11,20  

Optimaal  max. € 45 per dag, max. € 1000,- p.jr.  vanaf € 50,00  

Uitgebreid  max. € 45 per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 30,25  

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/azivo.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/bewuzt.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/cz.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/cz-direct.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/de-amersfoortse.aspx
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De Friesland Zorgverzekeraar (vermeld AVIG niet) 

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Extra  max. € 45,- per dag,, max. € 500,- p.jr. vanaf € 20,95  

AV Optimaal  max. € 45,- per dag., max  € 750,- p.jr. vanaf € 38,95  

AV Standaard  max. € 45,- per dag., max. € 250,- p.jr. vanaf € 13,50  

 

De Goudse  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Geneesmiddelen 

AV Basis  max.€ 50,- per dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 10,40 100%, max. € 150,- p.jr 

AV Top  100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 86,90 100%, max. € 500,- p.jr 

AV Totaal  100%, max. € 500,- p.jr. vanaf € 56,95 100%, max. € 500,- p.jr 

AV Uitgebreid  max. € 50,- per dag, max. € 400,- p.jr. vanaf € 24,90 100%, max. € 500,- p.jr 

 

Delta Lloyd  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Comfort  max. € 50,- per dag, max.€ 1.000,- p.jr. vanaf € 64,20  

Compleet  max. € 50,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 37,60  

Extra  max.€ 50,- per dag, max.  € 250,- p.jr. vanaf € 23,10  

Top  max. € 50,- per dag, max.  € 1.500,- p.jr. vanaf € 147,80  

Zilver  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 23,00  

 

Ditzo  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ZorgBest  max. € 35,- per dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 25,50  

ZorgBeter  max. € 35,- per dag, max. € 150,- p.jr. vanaf € 8,95  

 

 

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/de-friesland-zorgverzekeraar.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/de-goudse.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/delta-lloyd.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ditzo.aspx
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DSW Zorgverzekeraar  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Standaard  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p.jr 

Homeopathische geneeskunde: max € 35,- 

vanaf € 19,75  

AV Top  max. € 25,- per dag, max. € 450,- p.jr 

Homeopathische geneeskunde: max. € 35,- per dag 

 

vanaf € 32,75  

 

FBTO  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Module Alternatieve Geneeswijzen  € 35,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 10,99  

 

Ik!  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Alles-in-1 Beter  € 35,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 29,34  

 

InTwente  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Standaard  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p.jr vanaf € 19,75  

AV Top  max. € 35,- per dag, max. € 350,- p.jr vanaf € 32,75  

 

IZA Zorgverzekeraar , vanaf 2016 VGZ 

IZA Cura, vanaf 2016 VGZ 

 

IZZ Zorgverzekeraar  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Geneesmiddelen 

Zorg voor de Zorg + Extra 1  max. € 45,- per dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 33,50 max. € 100,- p.jr 

Zorg voor de Zorg + Extra 2  max. € 45,- per dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 49,00 max. € 100,- p.jr 

Zorg voor de Zorg + Extra 3  max. € 45,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 95,00 max. € 300,- p.jr 

 

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/dsw.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/fbto.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ik.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/in-twente.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/iza-zorgverzekeraar.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/izz-zorgverzekeraar.aspx
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Kiemer Zorgverzekeraar  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Best  € 35,- per dag., max. € 500,- p.jr. vanaf € 19,95  

AV Beter  € 25,- per dag,, max. € 250,- p.jr. vanaf € 9,50  

 

Menzis  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ExtraVerzorgd 2  80%, max. € 400,- p.jr. vanaf € 19,30  

ExtraVerzorgd 3  80%, max. € 600,- p.jr. vanaf € 41,65  

JongerenVerzorgd  80%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 15,95  

 

OHRA  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Aanvullend      max. € 45,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 11,20  

Extra Aanvullend  max. € 45,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 20,85  

Uitgebreid  max. € 45,- per dag, max. € 750,- p.jr. vanaf € 38,65  

 

ONVZ  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Vrije keuze Extrafit  max € 27,- per dag, max.€ 250,- p.jr. Vanav € 9,30  

Vrije Keuze Benfit  max. € 27,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 22,32  

Vrije Keuze Optifit  max. € 85,- per dag, max. € 750,- p.jr. vanaf € 38,59  

Vrije Keuze Topfit  max. € 85,- per dag, max. € 1000,- p.jr. vanaf € 56,73  

 

 

ZF Achmea  

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/kiemer.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/menzis.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ohra.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/onvz.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ozf-achmea.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ozf-achmea.aspx
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Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Compact  max. € 40,- per dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 11,00 geneesmiddelen max. € 100,- p.jr 

AV Royaal  max. € 50,- per dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 18,00  

 

 

 

PMA zorgverzekering  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ExtraVerzorgd 2  80%, max. € 400,- p.jr. vanaf € 17,37  

ExtraVerzorgd 3  80%, max. € 600,- p.jr. vanaf € 37,48  

JongerenVerzorgd  80%, max. € 200,- p.jr. vanaf € 14,35  

 

PNOzorg  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

PNO Compleet  100%, max. € 600,- p.jr. vanaf € 63,55  

PNO Extra  100%, max. € 350,- p.jr. vanaf € 37,30  

PNO Keuze  100%, max. € 250,- p.jr. vanaf € 20,52  

PNO Standaard  100%, max. € 100,- p.jr. vanaf € 10,00  

 

Pro Life  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Extra Largepolis  max. € 40,- per dag, max. € 600,- p.jr. vanaf € 62,50  

Largepolis  max. € 40,- per dag, max. € 440,- p.jr. vanaf € 33,00  

Mediumpolis  max. € 40,- per dag, max. € 320,- p.jr. vanaf € 17,75  

 

Salland ZorgDirect  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Plus  max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. vanaf € 19,95  

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/pma.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/pnozorg.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/pro-life.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/salland-direct.aspx
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Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Top  max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 32,50  

 

 

 

 

Salland zorgverzekeringen  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Plus  Max. € 40,- p. dag, max. € 350,- p.jr. vanaf € 19,95  

Top  max. € 40,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 32,50  

 

Stad Holland Zorgverzekeraar  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Zorg Riant  100%, max. € 500,- p.jr vanaf € 55,50  

Extra Uitgebreide AV  max. € 35,- per dag, max. € 450,- p.jr vanaf € 44,75  

Jongeren AV  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p.jr vanaf € 10,95  

Standaard AV  max. € 25,- per dag, max. € 450,- p.jr vanaf € 19,75  

Uitgebreide AV  max. € 25,- per dag, max. € 450,- p.jr vanaf € 32,75  

 

UnitedConsumers (VGZ)  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

VGZ Aanvullend Best  max. € 45,- p. dag, max. € 800,- p.jr. vanaf € 28,99  

VGZ Aanvullend Beter  max. € 45,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 17,29  

VGZ Aanvullend Goed  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 7,19  

VGZ Fit & Vrij Pakket  max. € 45,- p. dag, onderdeel zorgtegoed. vanaf € 39,49  

VGZ Gezin Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 52,49  

VGZ Jong Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 26,29  

VGZ Vitaal Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 46,99  

 

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/stad-holland-zorgverzekeraar.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/united-consumers.aspx
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Univé  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Extra Zorg polis Best  max. € 45,- p. dag, max. € 800,- p.jr. vanaf € 31,95  

Extra Zorg polis Beter  max. € 45,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 18,95  

Extra Zorg polis Goed  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 8,95  

Fit & Vrij Pakket  max. € 45,- p. dag, onderdeel zorgtegoed vanaf € 39,95  

Gezin Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 53,95  

Jong Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 27,95  

Univé Alternatief 250  max. € 45,- p. dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 6,25  

Univé Alternatief 500  max. € 45,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 17,50  

Vitaal Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 46,95  

 

VGZ  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Collectief VGZ Aanvullend Goed  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 7,19  

VGZ Aanvullend Best  max. € 45,- p. dag, max. € 800,- p.jr. vanaf € 28,99  

VGZ Aanvullend Beter  max. € 45,- p. dag, max. € 500,- p.jr. vanaf € 17,29  

VGZ Fit & Vrij Pakket  max. € 45,- p. dag, onderdeel zorgtegoed vanaf € 39,49  

VGZ Gezin Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 52,49  

VGZ Jong Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 200,- p.jr. vanaf € 26,29  

VGZ Vitaal Pakket  max. € 45,- p. dag, max. € 300,- p.jr. vanaf € 46,99  

 

VvAA zorgverzekering  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/unive.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/vgz.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/vvaa.aspx
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Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Excellent  max. € 85,- per dag, max. € 1250,- p.jr. vanaf € 125,00  

Optimaal  max. € 85,- per dag, max. € 750,- p.jr. vanaf € 41,50  

Top  max. € 85,- per dag, max. € 1000,- p.jr. vanaf € 61,00  

 

 

YouCare  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

YouCare ++  100%, max. € 150,- p.jr. vanaf € 12,00  

YouCare +++  100%, max. € 300,- p.jr. vanaf € 21,90  

 

ZEKUR  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Geneesmiddelen 

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts)  max.€ 25,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 27,25 max. € 250,- p.jr. 

 

ZieZo van Zilveren Kruis  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

ZieZo Aanvullend 2  max.€ 40,- per dag, max. € 250,- p.jr. vanaf € 14,50  

 

Zilveren Kruis  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

Aanvullend 2 sterren  max.€ 40,- per dag, max. € 450,- p.jr. vanaf € 14,95  

Aanvullend 3 sterren  max.€ 40,- per dag, max. € 650,- p.jr. vanaf € 23,00  

Aanvullend 4 sterren  max.€ 40,- per dag, max. € 850,- p.jr. vanaf € 42,00  

 

Zorg en Zekerheid  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV Basis  max. € 25,- per dag, max.€ 250,- p. jr. vanaf € 11,10  

AV Gemak  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p. jr. vanaf € 8,95  

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/youcare.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/unive-zekur.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/ziezo.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/zilveren-kruis-ac.aspx
https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/zorg-en-zekerheid.aspx
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Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

AV GeZZin  max. € 40,- per dag, max. € 460,- p. jr. vanaf € 45,50  

AV Plus  max. € 40,- per dag, max. € 460,- p. jr. vanaf € 43,25  

AV Standaard  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p. jr. vanaf € 18,25  

AV Sure  max. € 25,- per dag, max. € 250,- p. jr. vanaf € 16,25  

AV Top  max. € 40,- per dag, max. € 460,- p. jr. vanaf € 38,25  

AV Totaal  100%, max. € 600,- p. jr. vanaf € 94,00  

 

Zorgverzekeraar UMC  

Naam verzekering Dekking Prijs p/m  

UMC Extra Zorg 1  100%, max € 300,- p.jr. vanaf € 7,50  

UMC Extra Zorg 2  100%, max € 300,- p.jr. vanaf € 16,75  

UMC Extra Zorg 3  100%, max € 500,- p.jr. vanaf € 27,75  

UMC Extra Zorg 4  100%, max € 750,- p.jr. vanaf € 77,75  

 

De meeste verzekeraars vergoeden uit het jaarbudget ook de voorgeschreven geregistreerde homeopathische 
middelen. 

 Een aantal verzekeraars heeft naast het jaarbudget voor de consulten een apart budget voor de geregistreerde 
homeopathische middelen. Stad Holland, DSW met 100% vergoeding, FBTO met € 125 per jaar, De 
Amersfoortse en Friesland Zorgverzekeraar hebben een oplopend budget hiervoor afhankelijk van de 
aanvullende verzekering. 

 Alle aangesloten verzekeraars bij de Achmea groep,  FBTO, Interpolis,  Zilveren kruis, de Friesland 
Zorgverzekeraar en OZF Achmea vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen de door de Hahnemann 
apotheek geleverde middelen niet. De Avero Achmea groep, AveroAchmea,.You Care en Aevitae vergoedt  de 
Hahnemann apotheek wel. 

Opvallend is dat de VVAA en de ONVZ vanuit dit extra budget ook het laboratorium onderzoek 
vergoeden, aangevraagd door de arts. Zie onderstaande overzicht hiervan. 

Budget hom gnm 

€ 250,- incl labonderzoek   VVAA    Optimaal 

€ 250,- incl labonderzoek   ONVZ    Optifit 

€ 500,- incl labonderzoek   VVAA    Top 

€ 500,- incl labonderzoek   ONVZ    Topfit 

€ 750,- incl labonderzoek   VVAA    Excellent 

€ 750,- incl labonderzoek   ONVZ    Superfit 

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/fi/zorgverzekeraar-umc.aspx
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