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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 specifieke medische indicaties)
geneesmiddelen  ter bevordering van de vruchtbaarheid 
bij overige fertiliteitsbevorderende behandelingen

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 markt-
conforme tarieven

volledig op basis van 
Nederlandse markt-
conforme tarieven

4 uur per jaar

volledig

10 uur per jaar

volgens het Reglement 
farmaceutische zorg 
VGZ 2008
volledig

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 verdrags-
landen € 1.000,- 
per jaar

volledig

€ 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 verdrags-
landen € 1.500,- 
per jaar
Europa: volledig.  
Wereld: 200% van de 
Nederlandse markt-
conforme tarieven
binnen Europa

volledig

50% van de kosten

€ 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 verdrags-
landen € 2.000,- 
per jaar
Europa: volledig 
Wereld: volledig

binnen Wereld

volledig

volledig

VGZ
ZORGVERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

Vergoedingenoverzicht 
overige aanvullende  
pakketten

A

4 uur per jaar

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)
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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)

Huidbehandelingen
acnebehandeling
camouflagetherapie
epilatie
psoriasisbehandeling
Huisartsenzorg

Huishoudelijke ondersteuning
bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname
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 specifieke medische indicatie
ooglidcorrectie (specifieke medische indicatie) (1)

correctie flaporen voor verzekerden tot en met 12 jaar (1)

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

volledig

volgens de Regeling
zorgverzekering en het 
Reglement hulpmid-
delen VGZ 2008

1e, 2e, en 3e poging
volledig

volledig

volledig

volledig

€ 200,- per jaar (2)

€ 200,- per jaar (2)

€ 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

€ 300,- per jaar (2)

€ 300,- per jaar (2)

€ 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
 contactlenzen

tot € 30,- 

€ 50,- per 2 jaar

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

volledig
volledig

€ 600,- per jaar (2)

€ 600,- per jaar (2)

€ 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 
 contactlenzen: € 140,-
tot € 50,- 

€ 100,- per 2 jaar

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

volledig
volledig

VGZ
ZORGVERZEKERING

BEPERKTE
AANVULLENDE
VERZEKERING

UITGEBREIDE
AANVULLENDE
VERZEKERING

PLUS
AANVULLENDE
VERZEKERING

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)

€ 1.000,- per jaar

€ 1.000,- per jaar

 

30 uur per jaar

A
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Preventie
Gezond Leven Test (1)

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

sportgeneeskunde
stoppen met roken
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 specifieke medische indicatie)

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

taxivervoer woon-werk

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,-(2)

€ 50,- per jaar (2)

volledig

€ 700,- per diagnose

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

€ 120,- per jaar uit-
sluitend voor verzor-
ging diabetesvoet

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

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

€ 50,- per jaar (2)

volledig
€ 100,- per 2 jaar (2)

€ 40,- per consult tot 
4 consulten (2)

€ 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

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

€ 50,- per jaar (2)

volledig
€ 200,- per 2 jaar (2)

€ 40,- per consult tot 
8 consulten (2)

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

€ 1000,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per jaar (2)

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

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,-
óf de uitgebreide Test, 
eigen bijdrage € 50,-
€ 100,- per jaar

€ 200,- per 2 jaar
tot € 100,- 
€ 40,- per consult
tot 8 consulten

4 zittingen per jaar,
€ 60,- per zitting

4 zittingen per jaar,
€ 60,- per zitting

€ 250,- per jaar

A
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Vergoedingenoverzicht
tandheelkundige zorg 

Voor verzekerden tot 22 jaar
consulten
tandsteen verwijderen
fluorideapplicatie 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 ZORGVERZEKERING 

* 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)

A
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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 specifieke 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 markt-
conforme tarieven

volledig op basis van 
Nederlandse markt-
conforme 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 verdragslan-
den € 1.000,- per jaar
Europa: volledig
Wereld: volledig

binnen Europa

€ 600,- per jaar (2)

€ 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 verdragslan-
den € 1.000,- per jaar
Europa: volledig 
Wereld: volledig

binnen Europa

volledig

4 uur per jaar (2)

volledig

€ 600,- per jaar (2)

€ 600,- per jaar (2)

€ 300,- per jaar

€ 300,- per jaar

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

binnen Europa

volledig

€ 1000,- per jaar (2)

B MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)

4 uur per jaar

€ 1.000,- per jaar

€ 1.000,- per jaar
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Gezinshulp
huishoudelijke hulp bij ziekte, ongeval of ziekenhuis-
opname
Huidbehandelingen
acnebehandeling
camouflagetherapie
epilatie
psoriasisbehandeling
Huisartsenzorg

Huishoudelijke ondersteuning
bij ziekte, ongeval of ziekenhuisopname
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 specifieke medische indicatie
ooglidcorrectie (specifieke medische indicatie) (1)

correctie flaporen voor verzekerden tot en met 12 jaar (1)

volledig

volgens de Regeling 
zorgverzekering en het 
Reglement hulpmid-
delen 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 contact-
 lenzen
3. Opticien naar keuze: 
-  brillenglazen of con-
   tactlenzen: € 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 con-
  tactlenzen: € 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 con-
 tactlenzen: € 140,-

tot € 50,- 

€ 100,- per 2 jaar

€ 80,- per 2 jaar

€ 300,-

volledig

B
VGZ

ZORGVERZEKERING
JONG & ZEKER

PAKKET
GEZIN & ZEKER

PAKKET
VITAAL & ZEKER

PAKKET

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)

30 uur per jaar
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VGZ
ZORGVERZEKERING

JONG & ZEKER
PAKKET

GEZIN & ZEKER
PAKKET

VITAAL & ZEKER
PAKKET

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)

Preventie
Gezond Leven Test (1)

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

griepvaccinatie
medische keuring verlenging rijbewijs B of BE
sportgeneeskunde
stoppen met roken
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 specifieke medische indicaties)

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

taxivervoer woon-werk
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 ver-
voer: 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,-(2)

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

 

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,-(2)

€ 50,- per jaar (2)

volledig
 

€ 100,- per 2 jaar (2)

€ 40,- per consult 
tot 4 consulten (2)

tot 18 jaar: 6 zittingen
per jaar, € 60,- per zitting 
vanaf 18 jaar: 
4 zittingen per  jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

€ 700,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

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,-(2)

€ 50,- per jaar (2)

volledig
1 x per jaar (2)

€ 25,- per keuring

€ 40,- per consult 
tot 4 consulten (2)

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

€ 700,- per diagnose

4 zittingen per jaar, 
€ 60,- per zitting (2)

€ 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 

B

1x per 2 jaar: basis Test, 
eigen bijdrage € 25,-
óf de uitgebreide Test, 
eigen bijdrage € 50,-
e 100,- per jaar

1 x per jaar

€ 200,- per 2 jaar
tot € 100,- 
€ 40,- per consult tot 
8 consulten

4 zittingen per jaar,
€ 60,- per zitting

4 zittingen per jaar,
€ 60,- per zitting

€ 250,- per jaar
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Tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 22 jaar
consulten
tandsteen verwijderen
fluorideapplicatie 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 uitneem-
bare volledige prothese. 
Een volledige ver-
goeding voor een 
overkappingsprothese 
op implantaten (er 
geldt een eigen 
bijdrage)
volledig (na
machtiging)

75% voor de uitneem-
bare volledige pro-
these. 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%*

* 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)

B
VGZ

ZORGVERZEKERING
JONG & ZEKER

PAKKET
GEZIN & ZEKER

PAKKET
VITAAL & ZEKER

PAKKET

MiX
AANVULLENDE
VERZEKERING

(XAV)


