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U hebt diabetes en bent verzekerd bij Zorgverzekeraar VGZ. Dan is het fijn als u weet wat VGZ voor 

u als diabetespatiënt kan betekenen. Vandaar deze folder. Het geeft u een overzicht van de 

belangrijkste vergoedingen en service die VGZ voor mensen met diabetes heeft geregeld.

Als u langer diabetes hebt, liggen complicaties of problemen met ogen, voeten, zenuwen, hart en 

bloedvaten op de loer. Een goede instelling van de bloedglucose, regelmatige controles en een 

gezonde leefstijl zijn dan van groot belang.

Bij de behandeling van diabetes speelt de huisarts en met name ook de praktijkverpleegkundige 

een centrale en coördinerende rol. Bij complicaties kan een behandeling door de internist in het 

ziekenhuis noodzakelijk zijn. Uw huisarts zorgt dan voor de doorverwijzing.

Diabetes: 
waar mag u op rekenen?

Kijk voor een beknopt overzicht van de vergoedingen op pagina 10 en 11.
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Preventie	en	meten	

Diabetespas

Op www.gezondvgz.nl vindt u ‘de diabetespas’. Deze pas – een persoonlijke meetwijzer – is speciaal 

ontwikkeld voor mensen met diabetes. Op de site kunt u uw eigen gegevens bijhouden. Alle waarden die 

u meet kunt u hierin verwerken. Ook kunt u via mail een vraag stellen aan een diabetesverpleegkundige 

of telefonisch contact opnemen met de gezondheidslijn 0900 - 212 31 23. Bovendien is er veel praktische 

informatie te vinden.

Virtuele oogarts

Op www.gezondvgz.nl/virtueleoogarts kunt u online advies krijgen over oogklachten. Het doel van de virtuele 

oogarts is om u een beter inzicht te geven in de ernst van uw klachten en u attent te maken op symptomen 

die van belang kunnen zijn. 
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Diabetes	en	bewegen

Afhankelijk van uw behoefte aan (begeleiding bij) beweging biedt VGZ een aantal mogelijkheden. Het doel 

is controle krijgen op uw bloedglucosewaarden en een gezonde leefstijl door middel van een verantwoord 

beweegpatroon.

Online advies

Op onze internetsite www.gezondvgz.nl, onder het kopje ‘meet & weet’ vindt u allerlei informatie over 

bewegen, onder andere de ‘BeWeegSchaal’ en de sportkeuzewijzer en informatie over sporten met een 

beperking. Daarnaast kunt u online vragen stellen aan een fysiotherapeut.

Preventieve programma’s speciaal voor mensen met diabetes

Een aantal aanvullende verzekeringen kent een vergoeding voor preventieve cursussen of cursussen over 

het omgaan met diabetes - bijvoorbeeld georganiseerd door thuiszorgorganisaties en regionale of landelijke 

patiëntenverenigingen (zoals Diabetesvereniging Nederland). 

Fysiotherapie voor mensen met diabetes

Als bewegen op eigen initiatief of preventieve cursussen onvoldoende effect hebben en u toch behoefte 

heeft aan extra deskundige begeleiding, dan biedt VGZ verschillende mogelijkheden onder leiding van een 

fysiotherapeut. Zo bieden veel van onze zogeheten voorkeurspraktijken (te vinden op www.vgz.nl/voorkeur), 

naast individuele behandelingen, ook een speciaal groepsprogramma met als doel een gezonde leefstijl bij 

mensen met diabetes. Dit programma is gericht op behandeling (bewegen als medicijn) en nazorg. Bij de 

nazorg wordt de fysiotherapeutische begeleiding langzaam afgebouwd en krijgt u een gericht beweegadvies 

in combinatie met een kortingsaanbod op deelname aan vervolgprogramma’s. De vergoeding van de 

kosten is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Natuurlijk zijn er ook niet-voorkeurspraktijken met 

groepsprogramma’s. Maar let op: hier vergoedt VGZ alleen het fysiotherapie-gedeelte.
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Fitkids: fitness speciaal voor kinderen met diabetes

Speciaal voor kinderen met diabetes biedt VGZ 

het programma ‘Fitkids’ aan. Fitkids is een oefen- 

en fitnessprogramma voor kinderen met een 

chronische ziekte of beperking. Er wordt getraind 

in groepsverband, gericht op ‘samen’ het plezier in 

bewegen weer te ontdekken. Fitkids wordt altijd 

verzorgd door (kinder)fysiotherapeuten. Inmiddels 

bieden 60 centra in Nederland het Fitkidsprogramma 

aan, waaronder een aantal voorkeurspraktijken 

fysiotherapie van VGZ (te vinden op www.vgz.nl/

voorkeur). In de loop van 2007 wordt het aantal 

voorkeurspraktijken dat dit programma aanbiedt 

uitgebreid. Bij voorkeurspraktijken wordt Fitkids 

geheel vergoed; de overige centra kennen een 

gedeeltelijke vergoeding.

Pilot obesitas en diabetes type II

VGZ en de Nederlandse Obesitas Kliniek onderzoeken samen wat het effect is van een speciaal 

beweegprogramma met ondersteuning van een diëtist en psycholoog, op mensen met extreme obesitas in 

combinatie met diabetes type II. Deze pilot is dus gericht op een kleine specifieke doelgroep. 

In 2004 hebben twee groepen de pilot doorlopen. Onlangs is bekend geworden dat de resultaten zeer goed 

zijn op het gebied van gewichtsreductie, het verbeteren van de bloedglucosewaarde (veel deelnemers hoeven 

geen insuline meer te gebruiken) en de kwaliteit van leven. Ondertussen is een volgende testgroep gestart. 

We willen de uitkomsten van de pilot verwerken in programma’s die we voor mensen met obesitas en 

diabetes ontwikkelen. Meer informatie over de inhoud van het programma en de vergoedingsmogelijkheden 

ervan kunt u lezen op www.vgz.nl bij de nieuwsitems onder het kopje ’Over VGZ’. De aanmeldingen voor 

de pilot lopen via de huisarts. De Nederlandse Obesitas Kliniek verzorgt de definitieve intake. U kunt hen 

eventueel bellen: 035 - 538 52 22. 
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Diabetes	en	voeding

Dieetadvisering

Om diabetes goed te behandelen kan - na verwijzing door de huisarts - een voedingsadvies van een diëtist 

zinvol zijn. Samen met u kijkt de diëtist waar u wijzigingen kunt aanbrengen in uw voedingspatroon.

Diabetes	en	medicijnen

Bijna alle medicijnen voor diabetes worden vanuit de basisverzekering vergoed. Maar let op, er zijn 

ook medicijnen waarvoor de overheid strikte voorwaarden stelt. Zoals onder andere bij de middelen 

Rosiglitazon en Pioglitazon. Als uw behandelend arts voor het eerst een recept uitschrijft voor één van deze 

middelen, geeft hij ook een formulier mee met een nadere verklaring. Hiermee gaat u naar de apotheek. 

Deze beoordeelt direct of aan de voorwaarden van de overheid wordt voldaan en kan dan ook direct 

het geneesmiddel leveren. Op www.vgz.nl (bij ‘Medicijnen’ onder het kopje ‘Vergoeding & Zorg’) is meer 

informatie te vinden over deze geneesmiddelen uit de zogeheten ‘bijlage 2’ van de Regeling Zorgverzekering.
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Diabetes	en	hulpmiddelen

Algemene hulpmiddelen

VGZ vergoedt vanuit de Zorgverzekering, onder bepaalde voorwaarden, apparatuur voor het zelf afnemen 

van bloed, lancetten per drie maanden, een bloedglucose-testmeter en 100, 400 of nog meer teststrips 

(afhankelijk van het aantal insuline-injecties). Ook vergoeden we, als dat nodig is, een draagbare uitwendige 

insuline-infuuspomp met toebehoren.

  Kijk voor een volledig vergoedingenoverzicht op www.vgz.nl  
bij ‘alle vergoedingen’ onder het kopje ‘Vergoeding & Zorg’. 

Voetproblemen

Podotherapie of pedicure

Om voetproblemen te voorkomen of beperken, kunt u een podotherapeut of pedicure met diabetes 

aantekening bezoeken.

Steunzolen

Steunzolen ondersteunen de gewrichten, kapsels en banden van de voet. Het gebruik van steunzolen verlicht 

spanningen van spiergroepen en kan de voetstand en lichaamshouding verbeteren. Ook verdelen ze egaal de 

druk onder uw voeten.

Nieuwe orthopedische schoenen

Bij ernstige voetproblemen zijn orthopedische schoenen noodzakelijk. Hiervoor is een medische indicatie 

nodig. Met de verwijzing van uw behandelende arts kunt u terecht bij een orthopedische schoenmaker. Deze 

maakt uw schoenen en dient de rekening direct in bij VGZ. Met een medische indicatie krijgt u orthopedische 

schoenen deels vergoed, er geldt een eigen risico.

Reparatie orthopedische schoenen

Een reparatie of inspectie van uw (semi)orthopedische schoen wordt afhankelijk van uw aanvullende 

verzekering vergoedt.
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Aangepaste confectieschoenen

Maakt u al gebruik van orthopedische schoenen dan biedt VGZ u ook de mogelijkheid om te kiezen uit een 

uitgebreid assortiment hoogwaardige confectieschoenen. VGZ werkt hiervoor samen met Stichting Loop 

(Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie). Deze samenwerking heeft voor u als verzekerde veel 

voordelen. Bij de zogeheten Podopoints (speciale schoenenwinkels) kunt u terecht voor aangepaste schoenen. 

Normale schoenen met aanpassingen aan de binnen- of buitenkant kunnen bij medische indicatie dezelfde 

goede resultaten opleveren als de bestaande orthopedische of semi-orthopedische schoenen. VGZ geeft u in 

de aanvullende verzekeringen een bijdrage voor de aanpassing. 

Elastische kousen

Als u last heeft van oedeem worden elastische kousen volledig vergoed.
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Diabetesprojecten

Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt regelmatig gezondheidsbevorderende activiteiten voor mensen met 

diabetes. 

Diabetesvereniging Nederland

Zo participeren wij in een landelijke beweegactiviteit voor mensen met diabetes van Diabetesvereniging 

Nederland (DVN). Tijdens deze dag maken mensen met diabetes kennis met allerlei beweegmogelijkheden. In 

een veilige omgeving kunt u ervaren hoe sporten uw bloedglucosewaarde beïnvloedt en hoe u diabetes het 

beste kunt behandelen tijdens intensief bewegen. Op www.dvn.nl en de website van VGZ is meer informatie 

te vinden.

Bas van de Goor-foundation
Een ander voorbeeld is onze steun aan de Bas van de 

Goor-foundation. De Bas van de Goor-foundation wil 

mensen met diabetes informeren over de positieve 

effecten die sport voor hen heeft en inspireren om 

nieuwe sportieve uitdagingen aan te gaan. Speciaal 

voor VGZ organiseren ze een sportkampweek voor 

kinderen tussen de 12 en 15 jaar met diabetes. 

Verschillende sporters die zelf diabetes hebben, 

komen als ambassadeur en gastdocent op bezoek 

(www.basvandegoor-foundation.org).

Op www.vgz.nl en www.gezondvgz.nl vindt u gezondheidstips en uitgebreide informatie  

over diabetes en vergoedingen.
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Een	beknopt	overzicht	van	de	vergoedingen
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VGZ 
ZORGVERZEKERING

volledig bij
voorkeurspraktijk
volledig indien succesvol 
afgerond en voldoende 
aanwezigheid
4 uur per jaar
volledig
volledig

volledig (eigen bijdrage) 
e 55,00<16 jaar
e 110,00>16 jaar

volledig

BEPERKT
AANVULLENDE 
VERZEKERING

e 20,- per jaar
e 200,- per jaar

e 120,- per jaar

tot e 30,- per jaar

e 25,- per paar

UITGEBREID 
AANVULLENDE 
VERZEKERING

e 40,- per jaar
e 300,- per jaar

e 120,- per jaar

tot e 30,- per jaar

e 50,- per paar

PLUS 
AANVULLENDE 
VERZEKERING

e 60,- per jaar
e 600,- per jaar

volledig
e 80,- per 2 jaar

tot e 30,- per jaar

e 50,- per paar

MIX 
AANVULLENDE
VERZEKERING

2 1.000,- per jaar

4 uur per jaar

VITAAL & ZEKER
PAKKET

e 100,- per jaar
e 1.000,- per jaar

volledig

tot e 50,- per jaar

e 50,- per paar

JONG & ZEKER
PAKKET

 
e 600,- per jaar

FIT & ZEKER
PAKKET

e 100,- per jaar
e 400,- per jaar

4 uur per jaar

e 200,- per jaar
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D1238-200704

Aan de inhoud van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kunnen hieraan 
geen rechten worden ontleend. Dit kan alleen aan de VGZ Verzekeringsvoorwaarden van 2007. 
Deze zijn via internet te raadplegen.

VGZ.NL
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


