
 
Overzicht vergoedingen 
zorgverzekeraars 2021 

 
 
 

Dit is een overzicht* van alle zorgverzekeraars en hun labels in Nederland die de consulten 
‘’integratieve kinder- en jongerentherapie’’, verleend door VvvK-leden (A-registertherapeuten),  
in 2021 (deels) in de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg (psychosociale zorg of 
natuurgeneeswijzen) vergoeden. 
 
*Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Vergoeding is afhankelijk van de door 
verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering. Wij adviseren verzekerden 
daarom altijd ZELF te informeren over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar. 
  
NB. Het maximumbedrag geldt voor de alternatieve behandelwijzen en de alternatieve 
geneesmiddelen samen.		

	
	
	

(ASR / VGZ / Avero)      www.aevitae.com 
Alternatieve geneeswijzen: : alt. geestelijke hulpverlening: integr. psychotherapie 
Basic                                                     geen vergoeding 
Plus     € 50,- per consult, tot € 300 per jaar 
Extra                                                     € 50,- per consult, tot € 350 per jaar 
 

	
	
	
	
	
	

(ASR)                              www.amersfoortse.nl 
Alternatieve geneeswijzen: kindertherapie (VvvK) 
Start                   max. € 45 per dag, max. €  100 per jaar 
Extra                   max. € 45 per dag, max. €  250 per jaar 
Uitgebreid    max. € 45 per dag, max. €  500 per jaar 
Optimaal    max. € 45 per dag, max. €1000 per jaar 
 

		
	

(Menzis)                         www.anderzorg.nl 
Alternatieve geneeswijzen: alternatieve psychologische hulpverlening 
Anderzorg Budget  geen vergoeding 
Anderzorg Jong                  geen vergoeding 
Extra    max € 40 per dag, max. € 200 per jaar				
	

	
	
	
	
		
Is	Menzis	geworden	
	

Menzis)         www.menzis.nl 
Alternatieve geneeswijzen: alternatieve psychologische hulpverlening 
JongerenVerzorgd               € 40 tot max. € 200 
ExtraVerzorgd 1              geen vergoeding  
ExtraVerzorgd 2              € 40 tot max. € 400 
ExtraVerzorgd 3              € 40 tot max. € 600 
Aanvullend																																									geen	vergoeding	
Extra	aanvullend																														geen	vergoeding 

	

	

(VGZ)                         www.besured.nl 
Alternatieve zorg 
AV Ready-2-go                                     geen vergoeding 
AV Love-2-move                                  geen vergoeding 
AV All-in-One                                       max € 50 per dag,  max. € 200 per jaar 
	

	  



	
	

(CZ)                          www.cz.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Aanvullende Verzekering Basis         geen vergoeding 
Aanvullende Verzekering Plus  max. € 40 per dag, max. € 350 per jaar 
Aanvullende Verzekering Top  max. € 40 per dag, max. € 550,per jaar 
Aanvullende Verzekering Jongeren  max. € 30 per dag, max. € 200 per jaar 
Aanvullende Verzekering Gezinnen max. € 40 per dag, max. € 350 per jaar 
	

	 	
	

	

(CZ)                        www.czdirect.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Vergoeding	vervallen	
	

	
	
	

(Achmea)   www.defriesland.nl 
Alternatieve geneeswijzen: : alt. geestelijke hulpverlening: integr. psychotherapie 
AV Budget                   geen vergoeding 
AV Standaard                  max. € 40 per dag, max. € 200 per jaar 
AV Extra    max. € 40 per dag, max. € 400 per jaar 
AV Optimaal   max. € 40 per dag, max. € 600 per jaar 
 

Is	overgegaan	naar	
Nationale	Nederlanden	

                         www.deltaloyd.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Zie vergoedingen bij Nationale Nederlanden 
 
 

		XXX		 (ACHMEA)         www.fbto.nl 
De module Alternatieve geneeswijzen kan vanaf 1 januari 2021 niet meer worden 
aangezet. Voor wie de module Alternatieve Geneeswijzen nog heeft van voorgaande 
jaren geldt: Psychische	zorg	die	naar	aard	en	inhoud	onder	de	Jeugdwet	of	
basisverzekering	valt,	vergoeden	wij	niet	als	alternatieve	geneeswijze.	
 

		XXX	
Gemeenten	Optimaal	
									onderdeel	van		

			 	

(Zilveren Kruis)									 www.zilverenkruis.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Let op! geen vergoeding voor kinder/jongerentherapie vanwege   
“psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering 
valt, vergoeden wij niet als alternatieve geneeswijze”. 

		XXX	 																
														
					
heet	nu	

													 	

(AON)         www.iak.nl 
Alternatieve zorg: alternatieve geestelijke hulpverlening, integatieve therapie is 
ondergebracht bij Zilveren Krujs. 
Let op! geen vergoeding voor kinder/jongerentherapie vanwege   
“psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering 
valt, vergoeden wij niet als alternatieve geneeswijze”.	

						 	

 
Geen vergoeding 

	
	
	
	
	

(Coöperatie VGZ)        www.iza.nl 
Alternatieve zorg: psychosociale zorg 
IZA Extra Zorg 1                                  max. € 40 per dag, max. € 250 per jaar                 
IZA Extra Zorg 2                                  max. € 40 per dag, max. € 500 per jaar 
IZA Extra Zorg 3                                  max. € 40 per dag, max. € 650 per jaar 
IZA Classic Comfort                            max. € 25 per dag, max. € 600 per jaar 
(geen	vergoeding	voor	oudergesprekken/ouderbegeleiding)	
	

	
	

 
(i.s.m. VGZ)         www.izz.nl 



Alternatieve zorg: psychosociale zorg 
Zorg voor de Zorg Extra 1  max. € 40 per dag, max € 300 per jaar 
Zorg voor de Zorg Extra 2   max. € 40 per dag, max € 500 per jaar 
Zorg voor de Zorg Extra 3    max. € 40 per dag, max € 800 per jaar 
(geen	vergoeding	voor	oudergesprekken/ouderbegeleiding)	
	
(i.s.m. CZ)        	
Zorg Goed               geen vergoeding 
Zorg voor de Zorg Compleet max. € 40 per dag, max € 400 per jaar 
 

	
	

	
	
	
	

(Nationale Nederlanden)                         www.lancyr.nl 
Alternatieve geneeswijzen: 
AV Start                                               geen vergoeding                      
AV Extra                                max. € 50 per dag, max. €  250 per jaar 
AV Compleet                 max. € 50 per dag, max. €  500 per jaar 
AV Comfort                       max. € 50 per dag, max. € 1.000 per jaar 
AV Top                                  max. € 50 per dag, max. € 1.500 per jaar 
AV Combi                max. € 25 per dag, max. €  250 per jaar 
	

	
	

	

(Menzis )           www.menzis.nl 
Alternatieve geneeswijzen: alternatieve psychologische hulpverlening 
JongerenVerzorgd               max € 40 per dag, max. € 200 
ExtraVerzorgd 1              geen vergoeding  
ExtraVerzorgd 2              max € 40 per dag, max. € 400 
ExtraVerzorgd 3              max € 40 per dag, max. € 600 
(Extra)	Aanvullend																										geen	vergoeding	
	

	

	
	

(Coöperatie VGZ)          www.nationalacademic.nl 
Alternatieve geneeswijzen: natuurgeneeswijzen 
Aanvullend 1               € 40,per dag, max. € 250 per jaar 
Aanvullend  2               € 40 per dag, max. € 500 per jaar 
Aanvullend 3                 € 40 per dag, max. € 650 per jaar  
                                                                     

			 	

(Nationale Nederlanden)                         www.nn.nl 
Alternatieve zorg- psychosociale zorg: 
AV Start                                               geen vergoeding                      
AV Extra                                € 50 per dag, max. €  250 per jaar 
AV Compleet                 € 50 per dag, max. €  500 per jaar 
AV Comfort                       € 50 per dag, max. € 1.000 per jaar 
AV Combi                       € 25 per dag, max. € 250 per jaar 
AV Top                                  € 50 per dag, max. € 1.500 per jaar 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

(CZ)                          www.ohra.nl 
Alternatieve behandelwijzen 
Ohra Sterk                geen vergoeding 
Ohra Aanvullend                € 40 per dag tot € 200 per jaar 
Ohra Extra Aanvullend               € 40 per dag tot € 350 per jaar 
Ohra Uitgebreid                € 40 per dag tot € 500 per jaar 
Onderstaande verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Heeft u deze al, dan gelden de 
volgende vergoedingen: 
Extra Uitgebreid                € 45 per dag tot € 1.000 per jaar 
Uitgebreid Vitaal                € 45 per dag tot € 1.000 per jaar 
Compleet                € 45 per dag tot € 1.500 per jaar 
Zelfverzekerd Compact              € 45 per dag tot €  250 per jaar 
	

	 (ONVZ)                          www.onvz.nl 



	

	

Alternatieve geneeswijzen 
StartFit                                                 € 30 per dag, tot € 100 per jaar 
BenFit                                                   € 40 per dag, tot € 350 per jaar 
OptiFit                                                  € 50 per dag, tot € 550 per jaar 
TopFit                                                   € 65 per dag, tot € 1.000 per jaar 
Superfit                                                € 75 per dag, tot € 1.500 per jaar 
 

	

	

(Menzis)                          www.pma.nl  
Alternatieve geneeswijzen: alternatieve psychologische hulpverlening 
JongerenVerzorgd                              € 40 per dag, max.€ 200 
ExtraVerzorgd 1                                  geen vergoeding 
ExtraVerzorgd 2                                  € 40 per dag, max.€ 400 
ExtraVerzorgd 3                                  € 40 per dag ,max.€ 600 
	

	
	

	
	
	
	

(ONVZ)                           www.pnozorg.nl 
Alternatieve geneeswijzen 
Start                                                      € 30 per consult, max. € 250 per jaar 
Plus                                                       € 40 per consult, max. € 350 per jaar 
Optimaal                                              € 50 per consult, max. € 550 per jaar    
Top                                                        € 65 per consult, max. € 1.000 per jaar 
Excellent                                               € 75 per consult, max. € 1.500 per jaar 

XXX	

	

(Zilveren Kruis)           www.prolife.nl 
Alternatieve geestelijke hulpverlening : Integratieve psychotherapie VvvK-therapeuten 
Let op! geen vergoeding voor kinder/jongerentherapie vanwege   
“psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering 
valt, vergoeden wij niet als alternatieve geneeswijze”. 

	
			
	
	
	

 (Coöperatie VGZ)           www.promovendum.nl 
Alternatieve zorg 
Primair                                                geen vergoeding 
Royaal                                                 € 40 per consult, tot € 250 per jaar 
Ideaal                                                  € 40 per consult, tot € 500 per jaar 
Excellent                                             € 40 per consult, tot € 650 per jaar  
 

	 	
	
	

CZ)                         www.pzp.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Jongeren PZP                                      € 30 per dag tot € 200 per jaar 
Basis PZP                                              € 25 per dag tot € 225,per jaar 
Plus PZP                                                € 25 per dag tot € 425 per jaar 
Jongeren Start PZP                             € 25 per dag tot € 75 per jaar  
 
	

	

 
Geen vergoeding 
 

	
	
	
	

(Coöperatie VGZ)             www.umczorgverzekering.nl 
Alternatieve geneeswijzen: natuurgeneeswijzen 
UMC Extra Zorg Instap                   geen vergoeding 
UMC Extra Zorg 1                            max. €  40 per dag tot € 200,- per jaar 
UMC Extra Zorg 2                            max. €  40 per dag tot € 300,- per jaar 
UMC Extra Zorg 3                            max. €  40 per dag tot € 500,- per jaar 
 

	
	
	

 
 
 
 
(Coöperatie VGZ)            www.unitedconsumers.com 



	
	

Alternatieve geneeswijzen: natuurgeneeswijzen 
UC Zorg Zeker 1                                   max. € 40 per dag, max. € 150 per jaar     
UC Zorg Zeker 2                                   max. € 40 per dag, max. € 250 per jaar 
UC Zorg Zeker 3                                   max.  € 40 per dag, max. € 300 per jaar    
Geen vergoeding voor oudergesprekken en ouderbegeleiding     
 

 (Coöperatie VGZ)          www.unive.nl 
Alternatieve geneeswijzen: natuurgeneeswijzen 
Aanvullende verzekering Goed        max. € 40 per dag tot € 200 per jaar 
Aanvullende  verzekering Beter       max. € 40 per dag tot € 300 per jaar 
Aanvullende  verzekering Best         max.€ 40 per dag tot € 500 per jaar 
 

	  
(Coöperatie VGZ)         www.vgz.nl 
Alternatieve geneeswijzen: natuurgeneeswijzen 
VGZ Aanvullend Goed                        max.€ 40 per dag, max. € 200 per jaar                
VGZ Aanvullend Beter                        max.€ 40 per dag, max. € 300 per jaar 
VGZ Aanvullend Best                          max.€ 40 per dag, max. € 500 per jaar 
VGZ Jong Pakket                                  max.€ 40 per dag, max. € 200 per jaar 
VGZ Gezin Pakket                                max.€ 40 per dag, max. € 300 per jaar 
Gemeentepakketten:                   zie https://www.vgz.nl/vergoedingen/alternatieve-zorg 
 

	 (ONVZ)                         www.vvaa.nl 
Alternatieve geneeswijzen 
Start                                                      € 30 per consult, max. € 100 per jaar 
Student                                                € 30 per consult, max. € 100 per jaar 
Plus                                                       € 40 per consult, max. € 350 per jaar 
Optimaal                                              € 50 per consult, max. € 550 per jaar 
Top                                                       € 65 per consult, max. € 1.000 per jaar 
Excellent                                              € 75 per consult, max. € 1.500 per jaar 
 

XXX	
	

	(Zilveren Kruis)				 www.zilverenkruis.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapieà   
Let op! geen vergoeding voor kinder/jongerentherapie vanwege   
“psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering 
valt, vergoeden wij niet als alternatieve geneeswijze”. 

XXX	
	

	

www.zilverenkruis.nl 
Alternatieve geneeswijzen: integratieve therapie 
Let op! geen vergoeding voor kinder/jongerentherapie vanwege   
“psychische zorg die naar aard en inhoud onder de Jeugdwet of basisverzekering 
valt, vergoeden wij niet als alternatieve geneeswijze”. 
 

	 (Zorg en Zekerheid)   www.zorgenzekerheid.nl 
Alternatieve geneeswijzen: zoek op integratieve kindertherapie (tot 18 jr) 
Uitsluitend bij de volgende aanvullende verzekeringen: 
AV-GeZZin                                             75% vergoeding tot max € 320 per jaar 
AV-Totaal                                              75% vergoeding tot max € 500 per jaar 


