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De AVIG is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht. Wij adviseren u zelf de vergoedingen en 
premies te controleren voordat u besluit tot het oversluiten van uw verzekering    

 

Overzicht vergoedingen integrale geneeskunde 2017 

Gerangschikt van minimale tot maximale dagvergoeding 

Basic CZ direct € 200 (€ 25 per dag) € 6,00 p/m 

AV Compact DSW € 250 (€25 per dag) € 7,50 p/m 

AV Compact In Twente € 250 (€25 per dag) € 7,50 p/m 

Compact AV Stad Holland € 250 (€25 per dag) € 7,50 p/m 

AV Beter Kiemer € 250 (€ 25 per dag) € 10,50 p/m 

AV-Basis Zorg en Zekerheid € 250 (€ 25 per dag) € 11,75 p/m 

AV-Sure Zorg en Zekerheid € 250 (€ 25 per dag) € 17,50 p/m 

AV-Standaard Zorg en Zekerheid € 250 (€ 25 per dag) € 19,10 p/m 

Zilver Delta Lloyd € 250 (€ 25 per dag) € 23,00 p/m 

Extra ZEKUR Zekur € 250 (€ 25 per consult) € 28,95 p/m 

Extra CZ direct € 300 (€ 25 per dag) € 15,00 p/m 

Jongeren AV Stad Holland € 400 (€25 per dag) € 10,95 p/m 
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Start VvAA 
Alleen bij arts: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 
behandeling per dag) 

€ 9,00 
p/m 

Extrafit ONVZ 
Alleen bij arts: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en max. 1 
behandeling per dag) 

€ 9,30 
p/m 

Plus VvAA 
Alleen bij arts of acupuncturist: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en 
max. 1 behandeling per dag) 

€ 21,60 
p/m 

Benfit ONVZ 
Alleen bij arts of acupuncturist: 20 behandelingen (€ 27 per behandeling en 
max. 1 behandeling per dag) 

€ 22,32 
p/m 

 

Primair Promovendum 80% tot € 100 (€ 30 per behandeling) 
€ 11,90 
p/m 

Royaal Promovendum 80% tot € 200 (€ 30 per behandeling) 
€ 14.90 
p/m 

Jongeren CZ € 200 (€ 30 per dag) 
€ 18,65 
p/m 

Basis CZ € 250 (€ 30 per dag) 
€ 7,75 
p/m 

Optimaal Promovendum € 500 (€ 30 per behandeling) 
€ 30.90 
p/m 

Excellent Promovendum 
€ 750 (€ 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 
70 procent vergoed 

€ 54.90 
p/m 

 

 



3 
 

De AVIG is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht. Wij adviseren u zelf de vergoedingen en 
premies te controleren voordat u besluit tot het oversluiten van uw verzekering    

 

ZorgBeter Ditzo € 150 (€ 35 per dag) € 8,90 p/m 

Ik-Zorg Beter Ik! € 250 (€ 35 per dag) 
€ 30,37 
p/m 

ZorgBest Ditzo € 300 (€ 35 per dag) 
€ 26,50 
p/m 

AV Student DSW 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); hom. 
geneesmiddelen: volledig 

€ 14,25 
p/m 

AV Student Interpolis 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); hom. 
geneesmiddelen: volledig 

€ 14,25 
p/m 

AV Standaard DSW 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. middelen 

€ 20,75 
p/m 

AV Standaard Interpolis 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. middelen 

€ 20,75 
p/m 

Standaard AV 
Stad 
Holland 

Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. geneesmiddelen 

€ 20,75 
p/m 

AV Top DSW 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. middelen 

€ 34,25 
p/m 

AV Top Interpolis 
Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. middelen 

€ 34,25 
p/m 

Uitgebreide AV 
Stad 
Holland 

Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige 
vergoeding hom. geneesmiddelen 

€ 34,25 
p/m 

Extra Uitgebreide AV 
Stad Aparte vergoeding: € 350 (€35 per dag); volledige € 46,25 
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Holland vergoeding hom. geneesmiddelen p/m 

Alternatieve 
geneeswijzen 

FBTO € 500 (€ 35 per dag) 
€ 
12,09p/m 

AV Best Kiemer € 500 (€ 35 per dag) 
€ 21,95 
p/m 

 

AV Compact OZF € 200 (€ 40 per dag) 
€ 11,00 
p/m 

Aanvullend 2 ZieZo € 250 (€ 40 per dag) 
€ 12,25 
p/m 

AV Standaard De Friesland € 250 (€ 40 per dag) 
€ 14,95 
p/m 

Mediumpolis Pro Life € 320 (€ 40 per dag) 
€ 17,95 
p/m 

50+ CZ € 350 (€ 40 per dag) 
€ 17,05 
p/m 

Plus ZorgDirect € 350 (maximaal 40 euro per behandeling) 
€ 18,96 
p/m 

Plus Salland € 350 (maximaal 40 euro per behandeling) 
€ 19,95 
p/m 

Gezinnen CZ € 350 (€ 40 per dag) 
€ 45,00 
p/m 
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Largepolis Pro Life € 440 (€ 40 per dag) 
€ 33,50 
p/m 

Aanvullend 2 
Sterren 

Studenten Goed 
Verzekerd 

€ 450 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor 
gezinsleden) 

€ 13,56 
p/m 

Aanvullend 2 
Sterren 

Zilveren Kruis € 450 (€ 40 per dag) 
€ 15,95 
p/m 

Start Avero Achmea € 450 (€ 40 per dag) 
€ 16,50 
p/m 

Plus CZ € 450 (€ 40 per dag) 
€ 18,95 
p/m 

AV-Top Zorg en Zekerheid € 460 (€ 40 per dag) 
€ 40,30 
p/m 

AV-Plus Zorg en Zekerheid € 460 (€ 40 per dag) 
€ 45,20 
p/m 

AV-GeZZin Zorg en Zekerheid € 460 (€ 40 per dag) 
€ 49,00 
p/m 

Aanvullend 1 Ster 
Studenten Goed 
Verzekerd 

€ 480 (€ 40 per dag); niet bedoeld voor 
gezinsleden 

€ 5,50 
p/m 

Top ZorgDirect € 500 (maximaal 40 euro per behandeling) 
€ 30,88 
p/m 

Top Salland € 500 (maximaal 40 euro per behandeling) 
€ 32,50 
p/m 
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Extra Largepolis Pro Life € 600 (€ 40 per dag) 
€ 63,50 
p/m 

Aanvullend 3 
Sterren 

Studenten Goed 
Verzekerd 

€ 650 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor 
gezinsleden) 

€ 24,95 
p/m 

Aanvullend 3 
Sterren 

Zilveren Kruis € 650 (€ 40 per dag) 
€ 24,95 
p/m 

Royaal Avero Achmea € 650 (€ 40 per dag) 
€ 25,75 
p/m 

Top CZ € 650 (€ 40 per dag) 
€ 33,85 
p/m 

AV Optimaal De Friesland € 750 (€ 40 per dag) 
€ 42,95 
p/m 

Aanvullend 4 
Sterren 

Studenten Goed 
Verzekerd 

€ 850 (40 euro per dag) + € 240 extra (niet voor 
gezinsleden) 

€ 45,95 
p/m 

Aanvullend 4 
Sterren 

Zilveren Kruis € 850 (€ 40 per dag) 
€ 45,95 
p/m 

 

Aanvulling Budget De Amersfoortse 75 - 100% tot € 150 (€ 45 per dag) € 9,75 p/m 

Jong Uitgebreid United Consumers € 200 (€ 45 per dag) € 27,34 p/m 

Jong Uitgebreid VGZ € 200 (€ 45 per dag) € 27,34 p/m 

Jong Unive € 200 (€ 45 per dag) € 30,75 p/m 
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Zorg voor de Zorg + Extra 1 IZZ € 200 (€ 45 per dag) € 36,50 p/m 

Extra 2 IZZ € 200 (€ 45 per dag) € 53,00 p/m 

Alternatief Goed Bewuzt modules € 250 (€ 45 per dag) € 8,95p/m 

Alternatief 250 Unive modules € 250 (€ 45 per dag) € 9,15p/m 

Aanvullend OHRA € 250 (€ 45 per dag) € 10,64 p/m 

Aanvulling Basis De Amersfoortse 75 - 100% tot € 250 (€ 45 per dag) € 16,40 p/m 

VGZ Aanvullend Goed United Consumers € 300 (€ 45 per dag) € 7,49 p/m 

VGZ Aanvullend Goed VGZ € 300 (€ 45 per dag) € 7,49 p/m 

Aanvullend Goed Unive € 300 (€ 45 per dag) € 8,95 p/m 

Vitaal Uitgebreid United Consumers € 300 (€ 45 per dag) € 48.89 p/m 

Vitaal Uitgebreid VGZ € 300 (€ 45 per dag) € 48,89 p/m 

Vitaal UInive € 300 (€ 45 per dag) € 49,75 p/m 

Gezin Uitgebreid VGZ € 300 (€ 45 per dag) € 54,99 p/m 

Gezin Uitgebreid United Consumers € 300 (€ 45 per dag) € 54,99 p/m 
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Gezin Unive € 300 (€ 45 per dag) € 55,75 p/m 

VGZ Aanvullend Beter VGZ € 500 (€ 45 per dag) € 17,99 p/m 

VGZ Aanvullend Beter United Consumers € 500 (€ 45 per dag) € 17,99 p/m 

Aanvullend Beter Unive € 500 (€ 45 per dag) € 19,50 p/m 

Extra Aanvullend OHRA € 500 (€ 45 per dag) € 20,23 p/m 

Alternatief Beter Bewuzt modules € 500 (€ 45 per dag) € 22,95p/m 

AV Extra De Friesland € 500 (€ 45 per dag) € 22,95 p/m 

Alternatief 500 Unive modules € 500 (€ 45 per dag) € 23,15p/m 

Aanvulling Uitgebreid De Amersfoortse € 500 (€ 45 per dag) € 26,25 p/m 

Extra 3 IZZ € 500 (€ 45 per dag) € 97,00 p/m 

Uitgebreid OHRA € 750 (€ 45 per dag) € 38,19 p/m 

VGZ Aanvullend Best United Consumers € 800 (€ 45 per dag) € 30,14 p/m 

VGZ Aanvullend Best VGZ € 800 (€ 45 per dag) € 30,14 p/m 

Aanvullend Best Unive € 800 (€ 45 per dag) € 32,50 p/m 
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Aanvulling Optimaal De Amersfoortse € 1000 (tot € 45 per dag) € 42,50 p/m 

 

 

Jong IAK 
€ 200 (tot € 50 per dag), waarvan max. € 200 voor 
geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

€ 7,60 p/m 

All-in-1 Besured 80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) € 9,90 p/m 

Aanvullend 1 
National 
Academic 

80% tot € 200 (€ 50 per behandeling) € 13,95 p/m 

Extra Delta Lloyd € 250 (€ 50 per dag) € 22,35 p/m 

AV Basis (via 
Aevitae) 

KettlitzWulfse 
€ 300 (€ 50 per consult), € 150 voor 
homeopathische middelen 

€ 10,40 p/m 

Basis De Goudse 
€ 300 (€ 50 per consult), € 150 voor 
homeopathische middelen 

€ 10,40 p/m 

Plus (VGZ) Aevita € 300 (€ 50 per behandeling) € 12,76 p/m 

Compact IAK 
€ 0 - € 400 (€ 50 per dag), waarvan max. € 125 voor 
geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

€ 5,54 tot € 
23,96 p/m 

Uitgebreid De Goudse 
€ 400 (€ 50 per consult), € 500 voor 
homeopathische middelen 

€ 24,90 p/m 

AV Uitgebreid (via 
Aevitae) 

KettlitzWulfse 
€ 400 (€ 50 per consult), € 500 voor 
homeopathische middelen 

€ 24,90 p/m 



10 
 

De AVIG is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht. Wij adviseren u zelf de vergoedingen en 
premies te controleren voordat u besluit tot het oversluiten van uw verzekering    

 

Top (VGZ) Aevita € 400 (€ 50 per behandeling) € 33,60 p/m 

AV Royaal OZF € 500 (€ 50 per dag) € 19,00 p/m 

Aanvullend 2 
National 
Academic 

€ 500 (€ 50 per behandeling) € 29,95 p/m 

Compleet Delta Lloyd € 500 (€ 50 per dag) € 34,58 p/m 

Vip (VGZ) Aevita € 600 (€ 50 per behandeling) € 49,28 p/m 

Compleet IAK 
€ 0 - € 650 (€ 50 euro per dag), waarvan max. € 250 
voor geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

€ 13,78 tot € 
42,87 p/m 

Comfort IAK 
€ 750 (€ 50 per dag), Aparte vergoeding: € 500 voor 
geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

€ 39,42 p/m 

Aanvullend 3 
National 
Academic 

€ 750 (€ 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 
en € 750 voor 70 procent vergoed 

€ 49,95 p/m 

Extra Compleet IAK 
€ 0 - € 850 (€ 50 per dag), waarvan max. € 500 voor 
geneesmiddelen (op voorschrift arts) 

€ 22,87 - € 
54,87 p/m 

Excellent Avero Achmea € 1000 (€ 50 per dag) € 49,25 p/m 

Comfort Delta Lloyd € 1000 (€ 50 per dag) € 58,74 p/m 

Top Delta Lloyd € 1500 (€ 50 per dag) € 130,06 p/m 
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Optimaal VvAA 

Bij arts: € 750 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij 
erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per 
dag) 

€ 37,35 
p/m 

Optifit ONVZ 
Bij arts: € 750 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij 
erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per 
dag) 

€ 38,59 
p/m 

Top VvAA 
Bij arts: € 1000 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij 
erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per 
dag) 

€ 54,90 
p/m 

Superfit ONVZ 

Bij arts: € 1250 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij 
erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per 
dag) 

€ 110,67 
p/m 

Excellent VvAA 
Bij arts: € 1250 (€ 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij 
erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per 
dag) 

€ 112,50 
p/m 

 

JongerenVerzorgd PMA 80% tot € 200 € 14,35 p/m 

Jong Anderzorg 80% tot € 200 € 15,75 p/m 

JongerenVerzorgd Menzis 80% tot € 200 € 15,95 p/m 

FNV Primazorg FNV Zorgcollectief 80% tot € 200 € 19,40 p/m 

Extra Anderzorg 80% tot € 400 € 14,95 p/m 

ExtraVerzorgd 2 PMA 80% tot € 400 € 17,95 p/m 
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ExtraVerzorgd 2 Menzis 80% tot € 400 € 19,95 p/m 

FNV Zorg 2 FNV Zorgcollectief 80% tot € 400 € 27,40 p/m 

FNV Zorg 3 FNV Zorgcollectief 80% tot € 600 € 37,75 p/m 

ExtraVerzorgd 3 Menzis 80% tot € 600 € 41,95 p/m 

FNV Zorg 4 FNV Zorgcollectief 80% tot € 800 € 89,55 p/m 

 

Standaard PNO zorg € 100 € 10,70 p/m 

Keuze PNO zorg € 250 € 21,78 p/m 

UMC Extra Zorg 1 Umc € 300 € 8,25 p/m 

UMC Extra Zorg 2 Umc € 300 € 18,25 p/m 

Extra PNO zorg € 350 € 41,00 p/m 

UMC Extra Zorg 3 Umc € 500 € 29,75 p/m 

Totaal De Goudse € 500 en € 500 voor homeopathische middelen € 56,95 p/m 

AV Totaal (via Aevitae) KettlitzWulfse € 500 en € 500 voor homeopathische middelen € 56,95 p/m 
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AV Zorg Riant Stad Holland € 500 € 58,25 p/m 

Compleet PNO zorg € 600 € 66,75 p/m 

Top De Goudse € 600 en € 500 voor homeopathische middelen € 86,90 p/m 

AV Top (via Aevitae) KettlitzWulfse € 600 en € 500 voor homeopathische middelen € 86,90 p/m 

AV-Totaal Zorg en Zekerheid € 600 (geen daglimiet) € 99,00 p/m 

UMC Extra Zorg 4 Umc € 750 € 80,50 p/m 

 

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 en Anno12 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 homeopathische geneesmiddelen, inclusief labonderzoek 

€ 250,- incl labonderzoek   VVAA    Optimaal 

€ 250,- incl labonderzoek   ONVZ    Vrije keuze Topfit 

€ 500,- incl labonderzoek   VVAA    Top 

€ 500,- incl labonderzoek   ONVZ    Vrije Keuze Optifit 

€ 750,- incl labonderzoek   VVAA    Excellent 

€ 750,- incl labonderzoek   ONVZ    Vrije Keuze Superfit 
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Aan de bovenstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. De AVIG sluit 
alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik 
van deze informatie. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de 
zorgverzekeraar. 


