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Alle aandacht voor goede zorg



VGZ, alle aandacht
Alle aandacht voor uw belang

Met ruim 2 miljoen verzekerden is VGZ een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. 

We verzorgen al meer dan 50 jaar de uitvoering van ziektekostenverzekeringen. Daarbij staat uw belang 

voorop en dat merkt u aan alles. Op www.gezondvgz.nl vindt u bijvoorbeeld veel praktische tips en 

adviezen over gezond leven. En met Mijn VGZ regelt u zelf via internet uw verzekeringszaken. Bovendien 

biedt VGZ vele zorgextra’s, waarmee u profi teert van vele voordelen buiten de polis om! 

Verder is VGZ een sociale zorgverzekeraar zonder winstdoelstelling. We houden de premies zo laag 

mogelijk en investeren in zorg van goede kwaliteit en ruime vergoedingen.

Alle aandacht voor uw persoonlijke behoefte

In ieder stadium van uw leven hebt u andere behoeften aan zorg. Daarom heeft VGZ speciale aan vullende 

verzekeringen voor elke levensfase: het Jong & Zeker Pakket, Gezin & Zeker Pakket en Vitaal & Zeker  

 Pakket. Met vergoedingen die passen bij uw huidige levensfase en tandheelkunde in één pakket. 

U betaalt dus alleen voor de zorg die u nodig hebt. Liever zelf uw aanvullende verzekeringen samen-

stellen? Dat kan ook. Wij bieden dan keus uit drie prima aanvullende verzekeringen. Die kunt u geheel 

naar wens combineren met aparte tandheelkundige verzekeringen. Bij VGZ bent u verzekerd naar uw 

persoonlijke behoefte.

Alle aandacht voor kwaliteit van de zorg

Bij VGZ krijgt u zorg in natura. Dit betekent dat u recht hebt op snel beschikbare zorg van hoogwaardige 

kwaliteit. VGZ heeft bewust voor een naturapolis gekozen, want daarbij is het mogelijk om vooraf 

duidelijke afspraken te maken met zorgaanbieders. Over kwaliteit en prijs van de zorg, maar bijvoorbeeld 

ook over de service die zorgaanbieders bieden. Bij die afspraken staan de wensen van verzekerden voor-

op. Bij zorg in natura worden uw zorgkosten rechtstreeks afgehandeld tussen VGZ en de zorgaanbieders. 

U hebt daar dus geen omkijken naar en u hoeft niets voor te schieten. 

VGZ biedt ook een restitutiepolis. Kijkt u voor meer informatie op www.vgz.nl.

Nog meer voordelen 

• Zeer succesvolle wachtlijstbemiddeling, zodat u snel aan de beurt bent als u zorg nodig hebt.

•  Bij vragen over gezondheid, ziekte of lifestyle kunt u de VGZ Gezondheidslijn bellen:

0900 - 2 123 123 (€ 0,10 per minuut). 

U wordt dan deskundig te woord gestaan, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

• Tips en adviezen voor een gezond leven op www.gezondvgz.nl.

•  Veel voordelen op gezondheidsgebied voor alle VGZ verzekerden. 

Daarbij kunt u denken aan korting op plastische chirurgie en ooglaserbehandelingen via onze   voor-

keursleveranciers. Of gratis deelname aan Zoë’s Groeiwereld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en  korting 

op het programma Start to Run van de Atletiekunie. Kijk voor een compleet overzicht van alle 

 zorgextra’s op www.vgz.nl/zorgextras
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Alle aandacht voor bewegen
Het aanbod van voorkeurspraktijken 

VGZ heeft een flink aantal voorkeurspraktijken voor fysiotherapie geselecteerd. Hier kunt u terecht voor innovatieve behandelmethodes van 

gezondheidsklachten. Maar ook voor preventieve beweegprogramma’s die helpen bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. VGZ heeft het aan-

bod van preventieve cursussen uitgebreid met therapeutisch zwemmen en diverse beweegprogramma’s. Hierbij gaat het om groepsprogramma’s 

voor mensen met diabetes, obesitas en COPD. Ook de nazorg, zoals korting op fitnessprogramma’s, wordt verleend via onze voorkeursaanbieders. 

Meer informatie hierover en een overzicht van de vergoedingen vindt u op www.vgz.nl. 

Naast fysiotherapie, meer keus in bewegingstherapie 

Op het gebied van bewegingstherapie biedt VGZ trouwens enorm veel keus. U kunt kiezen voor fysiotherapie of oefentherapie, maar ook uit 

chiropractie, osteopathie, haptonomie, craniosacraaltherapie of antroposofische therapie. 

1.  Kies de verzekering die bij uw persoon-

lijke situatie past. Een handig overzicht 

vindt u in deze brochure.

2.  Als u al bij VGZ verzekerd bent, kunt u 

wijzigingen doorgeven via Mijn VGZ 

(www.vgz.nl). 

Nog niet bij VGZ verzekerd? Ga dan naar 

www.vgz.nl. 

Daar kunt u online uw premie 

berekenen, een offerte aanvragen en ook

direct aanmelden. U kunt ook het bijgeleverde 

aanmeldingsformulier gebruiken, of een 

aanmeldingsformulier downloaden op 

www.vgz.nl. Bellen kan ook: 0900 - 8490 

(lokaal tarief).

De overheid voert met ingang van het nieuwe 

verzekeringsjaar de volgende veranderingen 

door in de zorgverzekering:

•  Terug of nieuw in de zorgverzekering: 

anticonceptie vanaf 21 jaar, 8 behande-

lingen eerstelijnspsychologie, psycho-

therapie en tandheel kunde tot 22 jaar.

•    Eigen risico vervangt no-claim: 

  Het nieuwe kabinet heeft de no-claim van 

  € 255,- bij de zorgverzekering afgeschaft. 

  Daarvoor in de plaats komt per 1 januari 

2008 een verplicht eigen risico van € 150,-. 

  Dit geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 

jaar, die premieplichtig is. Dit eigen risico 

geldt niet voor tandheelkunde tot 22 jaar, 

huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg 

en hulpmiddelen in bruikleen. 

Wat verandert er in 2008 

in de VGZ Zorgverzekering? 
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Eenvoudig zelf verzekerd
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Kies eenvoudig de zorg 
die bij u past

A  Totaalpakketten afgestemd op uw leefsituatie

Allereerst kunt u kiezen voor één van de drie aanvullende totaalpakket-

ten: het Jong & Zeker Pakket, Gezin & Zeker Pakket en Vitaal & Zeker 

Pakket. Dit zijn complete aanvullende verzekeringen, inclusief tandheel-

kunde, die u kunt afsluiten naast de VGZ Zorgverzekering. Deze pakket-

ten zijn afgestemd op de behoeften aan zorg, die u in uw huidige 

levensfase hebt. U betaalt dus nooit meer voor zorg die u toch niet 

gebruikt. Een ideale oplossing dus. Hieronder ziet u een overzichtelijk 

schema met de verschillende verzekeringen. Verderop in deze brochure 

vindt u meer informatie over het Jong & Zeker Pakket, Gezin & Zeker 

Pakket, Vitaal & Zeker Pakket én vergoedingenoverzichten. 

B  Zelf uw aanvullende verzekering samenstellen

Misschien sluiten de aanvullende totaalpakketten toch niet helemaal 

aan bij uw persoonlijke situatie. In dat geval kunt u uw aanvullende 

verzekering ook zelf samenstellen, geheel naar eigen behoefte. VGZ 

biedt u drie algemene aanvullende modules: de Beperkte Aanvullende 

Verzekering, Uitgebreide Aanvullende Verzekering en Plus Aanvullende 

Verzekering. Deze kunt u combineren met een van de twee tandheel-

kundige verzekeringen: De Basis Tand en de Luxe Tand. Houdt u er wel 

rekening mee dat voor de Luxe Tand een tandheelkundige selectie geldt.

Belangrijk! Leest u eerst onze leeswijzer onderaan op pagina 15. 

Dit helpt u bij het lezen van de vergoedingenoverzichten van de 

verzekeringen van VGZ.

BASIS
TAND

LUXE
TAND

BASIS
TAND

LUXE
TAND

BASIS
TAND

LUXE
TAND

VGZ ZORGVERZEKERING

A
TOTAALPAKKET AFGESTEMD OP UW LEEFSITUATIE

Bij VGZ kunt u uw zorgverzekering precies afstemmen op uw persoonlijke leefsituatie. U begint met de VGZ Zorg-

verzekering. De VGZ Zorgverzekering dekt alleen de basiszorg. De inhoud hiervan wordt door de overheid be-

paald. Aanvullend verzekeren is daarom belangrijk. Anders krijgt u misschien onverwacht met fl inke medische 

kosten te maken. VGZ biedt u verschillende manieren om uw aanvullende verzekering te kiezen. 

ALS U ZELF UW AANVULLENDE VERZEKERING SAMENSTELT KUNT U 
KIEZEN UIT EEN STEEDS UITGEBREIDERE MODULE, MET STEEDS RUIMERE 

VERGOEDINGEN. VERVOLGENS KUNT U UITBREIDEN MET 
DE BASIS TAND OF DE LUXE TAND.

B
ZELF UW AANVULLENDE VERZEKERING SAMENSTELLEN

KEUZE KEUZE

JONG &
ZEKER

PAKKET

GEZIN &
ZEKER

PAKKET

VITAAL &
ZEKER

PAKKET

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

Complete zorg
voor 50+
 inclusief 

tandheelkunde

Complete zorg
voor gezinnen 

inclusief 
tandheelkunde

Complete zorg
voor jongeren 

inclusief 
tandheelkunde 
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Lekker leven, 
geen verrassingen
Als je tussen de 18 en 27 jaar bent, is het Jong & Zeker Pakket ideaal voor jou. De meeste zorg 

die jij nodig hebt, vergoedt deze verzekering voor 100%. Voor spoedeisende hulp op vakantie 

geldt een volledige vergoeding waar je ook naar toe gaat. Ook voor vaccinaties betaal je geen 

cent. Voor brillenglazen krijg je een vergoeding van € 140,- via een opticien naar keuze. Koop je 

een nieuwe bril bij Pearle Opticiens, dan vergoeden wij die tot maximaal € 200,-. Ook kun je 

gratis een complete nieuwe bril uitzoeken bij Hans Anders. En ben je geblesseerd? Geen nood! 

Het Jong & Zeker Pakket vergoedt fysiotherapie tot € 600,- per jaar.  En condooms worden 

100% vergoed tot maximaal € 20,- per jaar. VGZ doet nu eenmaal graag wat meer voor jou.

Je betaalt toch geen premie voor zorg die je nooit nodig hebt!

Bij het Jong & Zeker Pakket betaal je niet voor zorg die je toch niet nodig hebt. Aanvullende 

kraamzorg, sterilisatie, flapoorcorrectie, ooglidcorrectie, stottertherapie en steunzolen heeft 

VGZ daarom uit het pakket gehaald. Kijk, dát scheelt. 

Info: www.vgz.nl

‘Advies over SOA en 
veilig vrijen, dat is 
gewoon belangrijk’
‘VGZ doet veel aan advies over veilig vrijen. 
Bijvoorbeeld op www.gezondvgz.nl. Daar 
kun je ook persoonlijk advies krijgen van 
een SOA-deskundige. Zelfs voor condooms 
krijg ik een vergoeding in het Jong & Zeker 
Pakket!’

‘Nooit meer bijbetalen 
en geen vervelende 
verrassingen aan het 
einde van de maand. 
Kijk, dát scheelt’

JONG & ZEKER PAKKET

CHANTAL TIMMERMANS, 21 JAAR,
VOLGT EEN OPLEIDING IN DE 
REISBRANCHE 
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Samen beter verzekerd
Het Gezin & Zeker Pakket is een compleet p a  k -

ket met aanvullende verzekering en tandheel-

kunde in één. Van kraamzorg tot flapoorcor  rec-

tie, van orthodontie tot fysiotherapie: aan alles 

is gedacht. En het biedt extra ruime vergoedin-

gen voor zorg die belangrijk is juist voor gezin-

nen met  kin     deren of een kinderwens. Orthodon-

tie voor kinderen wordt tot € 2500,- vergoed en 

dat is bijna altijd een volledige beugel. En u krijgt 

ruime vergoedingen voor (kinder) fysio therapie 

en stottertherapie. Zorg door een ortho-

pedagoog wordt vergoed, evenals 20 uur extra 

kraam   zorg. Is een van de volwassenen op  -

genomen in het ziekenhuis? Dan kunt u een 

beroep doen op huis houdelijke hulp. Ook kinder-

opvang (voor kinderen tot en met 12 jaar) wordt 

dan ge regeld. VGZ biedt u dus werkelijk zorg op 

maat. 

Info: www.vgz.nl

THOMAS VAN DER HELDEN, 34 JAAR,
BOUWKUNDIGE EN VADER

‘Daar ben je écht 
mee geholpen’
‘Stel dat ik drie weken in het ziekenhuis 
moet liggen vanwege een operatie. 
Mijn vrouw kan misschien wat extra 
uren opnemen om op de kinderen te 
passen, maar ideaal is het niet. Het 
Gezin & Zeker Pakket biedt dan uitkomst. 
Je bent verzekerd van huishoudelijke hulp. 
En voor de jongste regelt VGZ kinderop-
vang op de dagen dat mijn vrouw naar 
haar werk moet. Daar ben je écht mee 
geholpen.’

‘Een gezin met kinderen 
heeft nu eenmaal 
specifi eke zorgbehoeften. 
VGZ houdt daar goed 
rekening mee’

GEZIN & ZEKER PAKKET
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Zorgeloos genieten, 
doordacht verzekerd
Het Vitaal & Zeker Pakket is één compleet pakket met aanvullende verzekering en tandheel-

kunde in één. En het mooie is: dit pakket is helemaal afgestemd op uw huidige levensfase. 

Het biedt dus extra ruime vergoedingen voor zorg die nú belangrijk voor u is. Zo wordt fysio-

therapie vergoed tot maximaal € 1000,-. Dat is voldoende tot wel 40 reguliere behandelingen! 

Voor nieuwe brillenglazen of contactlenzen, bijvoorbeeld, krijgt u een ruime vergoeding tot 

maximaal € 140,- bij een opticien naar keuze. Koopt u een nieuwe bril bij Pearle Opticiens, dan 

vergoeden wij die tot maximaal € 250,-. Ook kunt u gratis een complete nieuwe bril uitzoeken 

bij Hans Anders. Gaat u lekker op reis naar het buitenland? Dan hebt u met het Vitaal & Zeker 

Pakket een complete buitenlanddekking, inclusief repatriëring binnen Europa. Ook vaccinaties 

krijgt u volledig vergoed. 

Geen premie betalen voor overbodige zorg

Voor zorg die u niet gebruikt, wilt u uiteraard ook geen premie betalen. Daarom heeft VGZ 

overbodige zorg uit het Vitaal & Zeker Pakket gehaald. Voorbeelden hiervan zijn: aanvullende 

kraamzorg, sterilisatie, flapoorcorrectie en stottertherapie. 

Info: www.vgz.nl

JOHN VAN HENEGOUWEN, 58 JAAR,
VERVROEGD UITGETREDEN 
ONDERWIJZER

‘VGZ heeft echt aan-
dacht voor je en dat 
voelt gewoon goed’
‘Ik heb laatst een vrij pittige operatie onder-
gaan. Na ontslag uit het ziekenhuis moest ik 
daar echt wel even van herstellen. Gelukkig 
kon ik een tijdje naar een zorghotel, want het 
Vitaal & Zeker Pakket geeft daar een prima 
vergoeding voor. Zo kon ik rustig en goed 
verzorgd op krachten komen.’

‘Alles handig bij elkaar 
in één pakket. En nooit 
meer betalen voor zorg 
die ik toch niet gebruik’ 

VITAAL & ZEKER PAKKET
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Vergoedingenoverzicht 
totaalpakketten

Alternatieve zorg
consulten, behandelingen en geneesmiddelen
Anticonceptiemiddelen
zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, 
ring of pessarium 
Audiologische zorg

Bevalling en kraamzorg
Bevalling 
thuis of in een kraamzorghotel
(poli)klinisch (zonder medische noodzaak)
(poli)klinisch (met medische noodzaak)
Kraamzorg
thuis of in een kraamzorghotel

in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak)

in het ziekenhuis (met medische noodzaak)
extra kraamzorg
kraamzorg bij adoptie
kraampakket van VGZ
Borstvoeding
lactatiekundig consult
huur elektrische borstkolf bij opname zuigeling
Bijzondere voedingsmiddelen

Buitenland
reizigersvaccinatie en preventieve geneesmiddelen
niet-spoedeisende zorg

spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf

repatriëring en vervoer stoffelijk overschot door 
VGZ Hulpdienst
Circumcisie
medisch noodzakelijke besnijdenis (1)

Dieetadvisering

Erfelijkheidsonderzoek

Ergotherapie

Farmaceutische zorg (geneesmiddelen)
geneesmiddelen

dieetpreparaten (bij specifi eke medische indicaties)
geneesmiddelen ter bevordering van de vruchtbaarheid 
bij overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en 
bewegingstherapie
chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar
niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (1)

verzekerden vanaf 18 jaar (1)

VGZ
ZORGVERZEKERING

JONG & ZEKER
PAKKET

GEZIN & ZEKER
PAKKET

VITAAL & ZEKER
PAKKET

volledig

volledig

volledig
€ 180,- per dag
volledig

ten hoogste 10 dagen 
(er geldt een eigen bijdrage)
ten hoogste 10 dagen 
(er geldt een eigen bijdrage)
volledig

volledig op basis van 
Nederlandse marktconforme 
tarieven

volledig op basis van 
Nederlandse marktconforme 
tarieven

4 uur per jaar

volledig

10 uur per jaar

volgens het Reglement 
farmaceutische zorg VGZ 
2008
volledig

volledig
18 behandelingen per jaar
chronische aandoening: 
volledig vanaf de 10e 
behandeling 

80% tot € 200,- per jaar

volledig
vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER 
of verdragslanden € 1.000,- 
per jaar
Europa: volledig 
Wereld: volledig

binnen Europa

€ 600,- per jaar

€ 300,- per jaar

volledig

volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage
volledige vergoeding van de
eigen bijdrage

20 uur
12 uur verdeeld over 4 dagen
volledig

€ 80,- per bevalling
€ 110,- per bevalling

€ 300,- per jaar

€ 100,- per jaar
vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER 
of verdragslanden € 1.000,- 
per jaar
Europa: volledig 
Wereld: volledig

binnen Europa

volledig

4 uur per jaar

volledig

€ 600,- per jaar
€ 600,- per jaar

€ 300,- per jaar

€ 300,- per jaar

volledig
vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER 
of verdragslanden € 1.000,- 
per jaar
Europa: volledig
Wereld: volledig

binnen Europa

volledig

€ 1000,- per jaar

A
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Gezinshulp
huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuis-
opname
Huidbehandelingen
acnebehandeling
camoufl agetherapie
epilatie
psoriasisbehandeling
Huisartsenzorg

Hulpmiddelen
functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen

aangepaste confectieschoenen
batterijen voor een hoortoestel (1)

brilmontuur, corrigerende brillenglazen of corrigerende
contactlenzen

inspectie en reparatie van (semi)orthopedische 
schoenen
mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een
borstamputatie
plaswekker: - gecontracteerde leverancier 
                    - niet gecontracteerde leverancier
steunzolen
thuisbewakingsmonitor (1)

vergoeding eigen bijdrage pruik
In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteits-
bevorderende behandelingen
in-vitrofertilisatie (IVF) 
overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
Kinderopvang
bij calamiteiten voor kinderen t/m 12 jaar
Logopedie

Medisch specialistische zorg
hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, 
second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, 
chronische intermitterende beademing en de 
benodigde apparatuur
Plastische en/of reconstructieve chirurgie
bij een specifi eke medische indicatie
ooglidcorrectie (specifi eke medische indicatie) (1)

correctie fl aporen voor verzekerden tot en met 12 jaar (1)

volledig

volgens de Regeling 
zorgverzekering en het 
Reglement hulpmiddelen 
VGZ 2008

1e, 2e, en 3e poging
volledig

volledig

volledig

volledig

€ 200,- per jaar
€ 100,- per jaar
€ 150,- per jaar

1 x per 2 jaar keuze uit drie 
opties: 
1. Pearle Opticiens: 
- enkelvoudige bril: € 200,-; 
- multifocale bril: € 250,-. 
2. Hans Anders Opticiens: 
- een bril of contactlenzen
3. Opticien naar keuze: 
-  brillenglazen of contact-
  lenzen: € 140,-

10 uur per jaar

€ 200,- per jaar
€ 200,- per jaar
€ 600,- per jaar
€ 500,- per jaar

€ 50,- per paar
36 batterijen per 12 maanden
1 x per 2 jaar keuze uit drie 
opties: 
1. Pearle Opticiens: 
- enkelvoudige bril: € 200,-; 
- multifocale bril: € 250,-. 
2. Hans Anders Opticiens: 
- een bril of contactlenzen   
3. Opticien naar keuze: 
-  brillenglazen of contact-
  lenzen: € 140,-. 
   Kinderen tot 18 jaar 1 x per 
  jaar € 100,-
tot € 50,- 

€ 100,- per 2 jaar

volledig
€ 50,-
€ 80,- per 2 jaar
bruikleen
€ 300,-

24 uur per jaar

volledig
volledig

€ 100,- per jaar
€ 600,- per jaar
€ 500,- per jaar

€ 50,- per paar
36 batterijen per 12 maanden
1 x per 2 jaar keuze uit drie 
opties: 
1. Pearle Opticiens: 
- enkelvoudige bril: € 200,-; 
- multifocale bril: € 250,- .
2. Hans Anders Opticiens: 
- een bril of contactlenzen  
3. Opticien naar keuze: 
- brillenglazen of contact-
  lenzen: € 140,-

tot € 50,- 

€ 100,- per 2 jaar

€ 80,- per 2 jaar

€ 300,-

volledig

VGZ
ZORGVERZEKERING 

JONG & ZEKER
PAKKET

GEZIN & ZEKER
PAKKET

VITAAL & ZEKER
PAKKET

A
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Preventie
Gezond Leven Test (1)

cursussen en voorlichting, therapeutisch zwemmen 
(bij specifi eke chronische aandoening), beweeg-
programma’s (obesitas, diabetes en COPD) door 
voorkeursaanbieders
IncontinentieZorgService (1)

griepvaccinatie
medische keuring verlenging rijbewijs B of BE
sportgeneeskunde
zorg door een overgangsconsulente

Psychologische zorg
eerstelijns-psychologische zorg

psychotherapie

groepsrevalidatie en groepstherapie voor patiënten 
met kanker
seksuologische zorg

Revalidatie

Sterilisatie (1)

Stottertherapie
volgens de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of 
McGuire
Transplantatie van organen en weefsels

Verblijf
herstellingsoord

logieskosten
therapeutisch vakantiekamp voor verzekerden < 18 jaar
in een (psychiatrisch) ziekenhuis, revalidatie-instelling 
of zorghotel
in een zorghotel aansluitend op ontslag uit een zieken-
huis of aansluitend op behandeling in een zelfstandig 
behandelcentrum
Voetbehandelingen
podotherapie of verzorging diabetesvoet
Vervoer
ambulancevervoer
reiskosten ziekenbezoek

zittend ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of 
eigen auto (bij specifi eke medische indicaties)

taxivervoer of eigen vervoer i.v.m. transplantatie 
van organen (1)

VGZ VrijZeker
SOA preventie
condooms (via www.kring.apotheek.nl)

8 zittingen per jaar 
(er geldt een eigen bijdrage)

volledig (er geldt een eigen 
bijdrage per zitting)

volledig

volledig (inclusief kosten 
donor)

volledig

volledig

taxi en openbaar vervoer: 
volledig, 
eigen auto € 0,25 per km. 
(er geldt een eigen bijdrage)

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-

4 zittingen per jaar, € 60,- per
zitting

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting

 

taxi: volledig
eigen auto: € 0,25 per km

1 x per jaar
€ 20,- per jaar

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-
€ 50,- per jaar

volledig
 

€ 100,- per 2 jaar
€ 40,- per consult 
tot 4 consulten

tot 18 jaar: 6 zittingen per
jaar, € 60,- per zitting 
vanaf 18 jaar: 4 zittingen per
 jaar, € 60,- per zitting

€ 700,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting

volledig

tot € 1.000,-

€ 70,- per dag, 42 dagen 
per jaar
30 nachten per jaar
€ 300,- per jaar

€ 200,- per jaar

€ 0,20 per km, € 100,- per 
jaar

taxi: volledig
eigen auto: € 0,25 per km

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-
€ 50,- per jaar

volledig
1 x per jaar
€ 25,- per keuring

€ 40,- per consult 
tot 4 consulten

4 zittingen per jaar, € 60,- 
per zitting

€ 700,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting

€ 70,- per dag, 42 dagen 
per jaar
20 nachten per jaar

€ 100,- per dag, 10 dagen
 per jaar

volledig

taxi: volledig
eigen auto: € 0,25 per km 

VGZ
ZORGVERZEKERING

JONG & ZEKER
PAKKET

GEZIN & ZEKER
PAKKET

VITAAL & ZEKER
PAKKET

A
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Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 22 jaar
consulten
tandsteen verwijderen
fl uorideapplicatie vanaf 6 jaar
vullingen
röntgenfoto’s
parodontologische hulp
verdoving
wortelkanaalbehandeling
gnatologische hulp
orthodontie
orthodontische hulp in bijzondere gevallen

kroon- en brugwerk
chirurgisch tandheelkundige hulp
tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen

volledige prothese (eventueel op implantaten)

implantaten
Tandheelkundige zorg voor verzekerden vanaf 22 jaar
Preventief (UPT-codes met C en M)
consulten (m.u.v. C90)
tandsteen verwijderen
 

anesthesie (verdoving)
vullingen
chirurgie

röntgenfoto’s
parodontologische hulp
wortelkanaalbehandeling (m.u.v. E97/E98)
gnatologische hulp
Prothetische en restauratieve zorg (UPT-codes 
beginnend met P, R, I85 en I87)
volledige prothese 

frameprothese/partiële prothese
kroon- en brugwerk
implantologie in de niet-tandeloze kaak
implantologie in de tandeloze kaak
orthodontie
orthodontie in bijzondere gevallen

chirurgisch tandheelkundige hulp (niet het inbrengen 
van implantaten)
tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen, inclusief 
eventuele implantaten

volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig

volledig (er geldt een eigen 
bijdrage)

volledig
volledig (er geldt een eigen 
bijdrage)
75% voor de uitneembare 
volledige prothese. Een 
volledige vergoeding voor 
een overkappingsprothese 
op implantaten (er geldt 
een eigen bijdrage)
volledig (na machtiging)

75% voor de uitneembare 
volledige prothese. Een 
volledige vergoeding voor 
een overkappingsprothese 
op implantaten (er geldt een 
eigen bijdrage)

volledig

volledig (er geldt een eigen 
bijdrage)
volledig

volledig (er geldt een eigen 
bijdrage)

tot € 350,-

50%

volledig
volledig

75%
75%
75%

75%
75%
75%
75%

50% vergoeding van de 
eigen bijdrage

50%
50%

tot € 350,-

tot € 2500,-

80%*

80% vergoeding van de 
eigen bijdrage*

volledig*
volledig*

volledig*
volledig*
volledig*

80%*
80%*
80%*
80%*

80% vergoeding van de 
eigen bijdrage*

80%*
80%*
80%*

tot € 350,-

 

volledig*
volledig*

volledig*
volledig*
volledig*

80%*
80%*
80%*
80%*

80% vergoeding van de 
eigen bijdrage*

80%*
80%*
80%*

VGZ
ZORGVERZEKERING

JONG & ZEKER
PAKKET

GEZIN & ZEKER
PAKKET

VITAAL & ZEKER
PAKKET

* De tandheelkundige zorg waar een * achter staat wordt in totaliteit vergoed tot ten hoogste € 500,- per jaar voor het Gezin & Zeker Pakket en het Vitaal & Zeker Pakket.

Curatief (UPT-codes met B, X, T, E en G inclusief techniekkosten)

Curatief (UPT-codes met A, V en H, inclusief techniekkosten)

A
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Alternatieve zorg
consulten, behandelingen en geneesmiddelen
Anticonceptiemiddelen
zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, 
ring of pessarium 
Audiologische zorg

Bevalling en kraamzorg
Bevalling 
thuis of in een kraamzorghotel
(poli)klinisch (zonder medische noodzaak)
(poli)klinisch (met medische noodzaak)
Kraamzorg
thuis of in een kraamzorghotel

in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak)

in het ziekenhuis (met medische noodzaak)
nazorg moeder
nazorg pasgeborene
kraamzorg bij adoptie
kraampakket van VGZ
Borstvoeding
lactatiekundig consult
huur elektrische borstkolf bij opname zuigeling
Bijzondere voedingsmiddelen

Buitenland
reizigersvaccinatie en preventieve geneesmiddelen
niet-spoedeisende zorg

spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf

repatriëring en vervoer stoffelijk overschot door VGZ 
Hulpdienst
Circumcisie
medisch noodzakelijke besnijdenis (1) 
Dieetadvisering

Erfelijkheidsonderzoek

Ergotherapie

Farmaceutische zorg (geneesmiddelen)
geneesmiddelen

dieetpreparaten (bij specifi eke medische indicaties)
geneesmiddelen  ter bevordering van de vruchtbaarheid 
bij overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en 
bewegingstherapie
chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar
niet-chronische aandoeningen verzekerden tot 18 jaar (1)

verzekerden vanaf 18 jaar (1)

volledig

volledig

volledig
€ 180,- per dag
volledig

ten hoogste 10 dagen
(er geldt een eigen bijdrage)
ten hoogste 10 dagen 
(er geldt een eigen bijdrage)
volledig

volledig op basis van 
Nederlandse marktconforme 
tarieven

volledig op basis van 
Nederlandse marktconforme 
tarieven

4 uur per jaar

volledig

10 uur per jaar

volgens het Reglement 
farmaceutische zorg VGZ 
2008
volledig

volledig
18 behandelingen per jaar
chronische aandoening: 
volledig vanaf de 10e 
behandeling 

volledig

vergoeding van 50% van de 
eigen bijdrage
vergoeding van 50% van de 
eigen bijdrage

12 uur verdeeld over 4 dagen
volledig

€ 50,- per bevalling
€ 110,- per bevalling

€ 300,- per jaar

vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER
of verdragslanden € 1.000,- 
per jaar

volledig

€ 200,- per jaar
€ 200,- per jaar

€ 300,- per jaar

volledig

volledige vergoeding van de
eigen bijdrage
volledige vergoeding van de
eigen bijdrage

12 uur verdeeld over 4 dagen
12 uur verdeeld over 4 dagen
12 uur verdeeld over 4 dagen
volledig

€ 65,- per bevalling
€ 110,- per bevalling

€ 300,- per jaar

vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER
of verdragslanden € 1.500,- 
per jaar
Europa: volledig.  
Wereld: 200% van de 
Nederlandse marktconforme
tarieven
binnen Europa

volledig

50% van de kosten

€ 300,- per jaar
€ 300,- per jaar

€ 700,- per jaar

volledig

volledige vergoeding van de
eigen bijdrage
volledige vergoeding van de
eigen bijdrage

12 uur verdeeld over 4 dagen
12 uur verdeeld over 4 dagen
12 uur verdeeld over 4 dagen
volledig

€ 80,- per bevaling
€ 110,- per bevalling

€ 300,- per jaar

volledig
vergoeding wettelijke 
bijdragen geldend in EU-/EER 
of verdragslanden € 2.000,- 
per jaar
Europa: volledig 
Wereld: volledig

binnen Wereld

volledig

volledig

€ 600,- per jaar
€ 600,- per jaar

VGZ
ZORGVERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

Vergoedingenoverzicht 
overige aanvullende 
pakketten

B
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Huidbehandelingen
acnebehandeling
camoufl agetherapie
epilatie
psoriasisbehandeling
Huisartsenzorg

Hulpmiddelen
functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen

aangepaste confectieschoenen
batterijen voor een hoortoestel (1)

brilmontuur, corrigerende brillenglazen of 
corrigerende contactlenzen

inspectie en reparatie van (semi)orthopedische 
schoenen
mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een 
borstamputatie
plaswekker: - gecontracteerde leverancier 
                    - niet gecontracteerde leverancier
steunzolen
thuisbewakingsmonitor (1)

vergoeding eigen bijdrage pruik
In-vitrofertilisatie (IVF), en overige fertiliteits-
bevorderende behandelingen
in-vitrofertilisatie (IVF) 
overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
Logopedie

Medisch specialistische zorg
hieronder valt ook: zorg door een trombosedienst, 
second opinion, nierdialyse in een dialysecentrum, 
chronsiche intermitterende beademing en de benodigde 
apparatuur
Plastische en/of reconstructieve chirurgie
bij een specifi eke medische indicatie
ooglidcorrectie (specifi eke medische indicatie) (1)

correctie fl aporen voor verzekerden tot en met 12 jaar (1)

Preventie
Gezond Leven Test (1)

cursussen en voorlichting, therapeutisch zwemmen (bij 
specifi eke chronische aandoening), beweegprogramma’s 
(obesitas, diabetes en COPD) door voorkeursaanbieders
IncontinentieZorgService (1)

sportgeneeskunde

volledig

volgens de Regeling
zorgverzekering en het 
Reglement hulpmiddelen 
VGZ 2008

1e, 2e, en 3e poging
volledig

volledig

volledig

volledig

€ 200,- per jaar
€ 200,- per jaar
€ 600,- per jaar
€ 500,- per jaar

€ 25,- per paar

tot € 30,- 

€ 50,- per 2 jaar

volledig
€ 50,-

€ 50,-

volledig
volledig

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-
€ 50,- per jaar

volledig

€ 200,- per jaar
€ 200,- per jaar
€ 600,- per jaar
€ 500,- per jaar

€ 50,- per paar
36 batterijen per 12 maanden
€ 30,- 1x per 2 jaar voor 
brillenglazen of contact-
lenzen

tot € 30,- 

€ 50,- per 2 jaar

volledig
€ 50,-
€ 50,- per 2 jaar
bruikleen
€ 100,-

volledig
volledig

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-
€ 50,- per jaar

volledig
€ 100,- per 2 jaar

€ 400,- per jaar
€ 400,- per jaar
€ 800,- per jaar
€ 1000,- per jaar

€ 100,- per paar
36 batterijen per 12 maanden
1 x per 2 jaar keuze uit drie 
opties:  
1. Pearle Opticiens: 
- enkelvoudige bril: € 200,-; 
- multifocale bril: € 250,-. 
2. Hans Anders Opticiens: 
- een bril of contactlenzen  
3. Opticien naar keuze: 
- brillenglazen of contact-
  lenzen: € 140,-
tot € 50,- 

€ 100,- per 2 jaar

volledig
€ 50,-
€ 80,- per 2 jaar
bruikleen
€ 300,-

volledig
volledig

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,- óf de 
uitgebreide Test, eigen 
bijdrage € 50,-
€ 50,- per jaar

volledig
€ 200,- per 2 jaar

VGZ
ZORGVERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

B
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Preventie
zorg door een overgangsconsulente

Psychologische zorg
eerstelijns-psychologische zorg

psychotherapie

groepsrevalidatie en groepstherapie voor patiënten 
met kanker
seksuologische zorg

Revalidatie

Sterilisatie (1)

Stottertherapie
volgens de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of
McGuire
Transplantatie van organen en weefsels

Verblijf
herstellingsoord

logieskosten
therapeutisch vakantiekamp voor verzekerden tot 18 jaar
in een (psychiatrisch) ziekenhuis, revalidatie-instelling 
of zorghotel
uitkering bij verblijf in een ziekenhuis 

Voetbehandelingen
podotherapie of verzorging diabetesvoet

Vervoer
ambulancevervoer
zittend ziekenvervoer per taxi, openbaar vervoer of 
eigen auto (bij specifi eke medische indicatie)

taxivervoer of eigen vervoer i.v.m. transplantatie 
van organen (1)

8 zittingen per jaar (er geldt 
een eigen bijdrage)
volledig (er geldt een eigen
bijdrage per zitting)

volledig

volledig (inclusief kosten 
donor)

volledig

volledig
taxi en openbaar vervoer: 
volledig. 
eigen auto € 0,25 per km 
(er geldt een eigen bijdrage)

€ 700,- per diagnose

€ 70,- per dag, 42 dagen 
per jaar
15 nachten per jaar
€ 300,- per jaar

€ 120,- per jaar uitsluitend 
voor verzorging diabetesvoet

taxi: volledig 
eigen auto: € 0,25 per km

€ 40,- per consult tot 
4 consulten

€ 700,- per diagnose

volledig

tot € 700,-

€ 70,- per dag, 42 dagen 
per jaar
15 nachten per jaar
€ 300,- per jaar

€ 120,- per jaar

taxi: volledig 
eigen auto: € 0,25 per km

€ 40,- per consult tot 
8 consulten

4 zittingen per jaar, € 60,- 
per zitting

€ 1000,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per jaar

volledig

tot € 700,-

€ 70,- per dag, 60 dagen 
per jaar
30 nachten per jaar
€ 300,- per jaar

€ 10,- per dag, 30 dagen 
per jaar

volledig

taxi: volledig 
eigen auto: € 0,25 per km

VGZ
ZORGVERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

B
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Vergoedingenoverzicht
tandheelkundige zorg 

Voor verzekerden tot 22 jaar
consulten
tandsteen verwijderen
fl uorideapplicatie vanaf 6 jaar
vullingen
röntgenfoto’s
parodontologische hulp
verdoving
wortelkanaalbehandeling
gnatologische hulp
orthodontie
orthodontische hulp in bijzondere gevallen
kroon- en brugwerk
chirurgisch tandheelkundige hulp
tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen
volledige prothese (eventueel op implantaten)

implantaten
Voor verzekerden vanaf 22 jaar
Preventief (UPT-codes met C en M)
consulten (m.u.v. C90)
tandsteen verwijderen

anesthesie (verdoving)
vullingen
chirurgie

röntgenfoto’s
parodontologische hulp
wortelkanaalbehandeling (m.u.v. E97/E98)
gnatologische hulp

volledige prothese 

frameprothese/partiële prothese
kroon- en brugwerk
implantologie in de niet-tandeloze kaak
implantologie in de tandeloze kaak
orthodontie
orthodontie in bijzondere gevallen
chirurgisch tandheelkundige hulp (niet het inbrengen 
van implantaten)
tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen, inclusief 
eventuele implantaten

volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig

volledig (er geldt een eigen bijdrage)

volledig
volledig (er geldt een eigen bijdrage)
75% voor de uitneembare volledige 
prothese. Een volledige vergoeding 
voor een overkappingsprothese op 
implantaten (er geldt een eigen 
bijdrage)
volledig (na machtiging)

75% voor de uitneembare volledige 
prothese. Een volledige vergoeding 
voor een overkappingsprothese op 
implantaten (er geldt een eigen 
bijdrage)

volledig

volledig (er geldt een eigen bijdrage)
volledig

volledig (er geldt een eigen bijdrage)

80% tot € 1.370,-; 

80%*

80% vergoeding van de eigen 
bijdrage*

volledig*
volledig*

volledig*
volledig*
volledig*

80%*
80%*
80%*
80%*

80% vergoeding van de eigen 
bijdrage*

80%*
80%*

80% tot € 350,-

100% tot € 2.500,-

80%*

80% vergoeding van de eigen 
bijdrage*

volledig*
volledig*

volledig*
volledig*
volledig*

80%*
80%*
80%*
80%*

80% vergoeding van de eigen 
bijdrage*

80%*
80%*
honorarium tandarts/kaakchirurg*

80% tot € 500,-

BASIS
TAND

LUXE
TANDVGZ ZORG VERZEKERING 

* De tandheelkundige zorg waar een * achter staat wordt in totaliteit vergoed tot ten hoogste € 350,- per jaar voor de Basis Tand en € 1.000,- voor de Luxe Tand.

Curatief (UPT-codes met A, V en H, inclusief techniekkosten)

Curatief (UPT-codes met B, X, T, E en G inclusief techniekkosten)

Prothetische en restauratieve zorg (UPT-codes beginnend met P, R, I85 en I87)

B

Leeswijzer

Wij willen met deze brochure u een overzicht geven van de aanspraken en vergoedingen van de VGZ Zorgverzekering en de VGZ  aanvullende verzekeringen. Daarom vermelden wij niet de 

 bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de VGZ Verzekeringsvoorwaarden van 2008. 

Wij raden u dan ook aan als u bepaalde zorg nodig heeft eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op www.vgz.nl of telefonisch opvragen via telefoonnummer 

0900 - 8490 (lokaal tarief).

Voor de VGZ Zorgverzekering bestaat aanspraak op zorg. Als u gebruik maakt van niet-gecontracteerde zorgaanbieders dan worden de kosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in 

het Reglement restitutie VGZ 2008. 

Let op! Voor de aanvullende verzekeringen kan er ook sprake zijn van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Als u achter een vergoeding een (1) ziet staan dan geldt de in het overzicht 

opgenomen vergoeding als u gebruik maakt van een door VGZ gecontracteerde zorgaanbieder.



VGZ.NL

D0150-200710

Verzekeringswinkel Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 5-F

Bergen op Zoom

Verzekeringswinkel Breda

Nieuwe Ginnekenstraat 35

Breda

Verzekeringswinkel Eindhoven

Kennedyplein 300 

Eindhoven

Verzekeringswinkel ‘s-Hertogenbosch

Stationsweg 23

’s-Hertogenbosch

Verzekeringswinkel Maastricht

Randwycksingel 20 

Maastricht

Verzekeringswinkel Nijmegen

Keizer Karelplein 32  

Nijmegen

Verzekeringswinkel Oosterhout

Heuvel 1

Oosterhout

Verzekeringswinkel Roosendaal

Roselaar 61

Roosendaal

Verzekeringswinkel St. Maartensdijk 

Maartenshof 59  

Sint Maartensdijk

Verzekeringswinkel Steenbergen

Kaaistraat 45

Steenbergen

Verzekeringswinkel Tilburg 

Spoorlaan 183 

Tilburg

Verzekeringswinkel Venlo

Prinsessesingel 22 

Venlo

Verzekeringswinkel Venray

De Bleek 72

Venray

Persoonlijk advies? 0900-8490


