Vergoedingen BATC-therapeut 2017

Alle specialisten zijn aangesloten bij beroepsvereniging BATC. Dat betekent dat sommige
zorgverzekeraars onze dienstverlening ook vergoeden uit het 'potje' alternatieve zorgverlening.
Hieronder vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars die onze dienstverlening vergoeden.
Het kan zijn dat de informatie niet correct is weergegeven. Kijk voor de specifieke
polisvoorwaarden altijd op de website van je zorgverzekeraar. Er moet specifiek aangegeven
worden dat een BATC-therapeut wordt vergoed (dit valt in het 'potje' alternatieve
geneeswijzen).
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor
directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van onderstaande informatie.
Aevitae
Aanvullende polis
Plus
Top
Vip

vergoeding
€50,- per dag, max. €300,- per jaar
€50,- per dag, max. €400,- per jaar
€50,- per dag, max. €600,- per jaar

https://bjjxnp3xwdg5ostandardsa.blob.core.windows.net/media/1799/17360_aev_do_aevitae_basic-plus-topvip_v2.pdf
https://bjjxnp3xwdg5ostandardsa.blob.core.windows.net/media/1984/17506_aev_lijst_alternatieveberoepsgroepen_2017_v4.pdf

Anderzorg

www.anderzorg.nl

LET OP: vergoeding alléén voor therapeuten op Menzis-lijst BATC-website

Extra
Jong

80% per consult, max. €400,- per jaar
80% per consult, max. €200,- per jaar

https://www.anderzorg.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-2017

Avero Achmea
Excellent
Royaal
Start

www.averoachmea.nl

€50,- per dag, max. €1000,- per jaar
€40,- per dag, max. €650,- per jaar
€40,- per dag, max. €450,- per jaar

http://messagent.dminterface.nl/optiext/optiextension.dll?id=pNSpRTjaCe8YCXP3HO9UR35aN8AZ4s9MQbIarWKr5Irxj
nrF%2BMjt2eMujk3HKc6kr5_qndWUtCtoLLJXnG
https://www.averoachmea.nl/Downloads/Lijst%20beroepsverenigingen_alternatieve%20geneeswijzen%20en%20ther
apieen.pdf
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Azivo

www.azivo.nl

LET OP: Vanaf 1 januari 2017 zijn alle verzekeringen ondergebracht bij Menzis.
Vergoeding alléén voor therapeuten op de Menzis-lijst.

JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Ahold Jongeren 2
Ahold Aanvullend 2
Ahold Aanvullend 3
Collectief Aanvullend 2
Collectief Aanvullend 3
Collectief Aanvullend 4
Garantverzorgd 2
Garantverzorgd 3

80 % van consult, max. €200,- per jaar
80 % van consult, max. €400,- per jaar
80 % van consult, max. €600,- per jaar
80% per consult, max. €200,- per jaar
80% per consult, max. €400,- per jaar
80% per consult, max. €600,- per jaar
80% per consult, max. €550,- per jaar
80% per consult, max. €750,- per jaar
80% per consult, max. €950,- per jaar
80% per consult, max. €400,- per jaar
80% per consult, max. €600,- per jaar

https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/vergoedingenwijzers
https://www.menzis.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen

C4me (Avero/Achmea)
C4me ++
C4me +++

www.c4me.nl

€40,- per dag, max. €250,- per jaar
€40,- per dag, max. €350,- per jaar

http://www.c4me.nl/cms_img/17243_c4m_do_care4me_av_v2_vergoedingen_av.pdf

CZ

www.cz.nl

50 +
Basis
Gezinnen
Jongeren
Plus
Top

€40,€30,€40,€30,€40,€40,-

per
per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.
max.
max.

€350,€250,€350,€200,€450,€650,-

per
per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-cz-erkende-beroepsverenigingen

CZ politie
Basis PZP
Jongeren PZP
Plus PZP
Top PZP

www.pzp.nl

€25,€30,€25,€40,-

per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.

€225,€200,€425,€650,-

per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar

http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-pzp-erkende-beroepsverenigingen
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CZ direct

www.czdirect.nl

Direct basic
Direct extra

€25,- per dag, max. €200,- per jaar
€25,- per dag, max. €300,- per jaar

http://www.czdirect.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-cz-erkendeberoepsverenigingen?_ga=1.176163111.344372709.1483532466

De Amersfoortse

www.amersfoortse.nl

Budget
Basis
Uitgebreid
Optimaal

€45,€45,€45,€45,-

per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.

€150,- per jaar
€250,- per jaar
€500,- per jaar
€1000,- per jaar

https://zorgzoeker.amersfoortse.nl/apps/?8&afnemers=Amersfoortse-zz&zoekstrategie=default&a=AM-ZZ

De Friesland Zorgverzekeraar
AV Standaard
AV Extra
AV Optimaal

www.defriesland.nl

€40,- per dag, max. €250,- per jaar
€40,- per dag, max. €500,- per jaar
€40,- per dag, max. €750,- per jaar

https://www.defriesland.nl/consumenten/vergoedingen/default.aspx
https://www.defriesland.nl/Images/Lijst-beroepsverenigingen-DFZ-2017-8705.pdf

De Goudse

www.goudse.nl

Basis
Uitgebreid
Totaal
Top

€50,- per dag, max. €300,- per jaar
€50,- per dag, max. €400,- per jaar
100% van consult, max. €500 per jaar
100% van consult, max. €600 per jaar

https://www.goudse.nl/tl_files/content_resources/zorg/verkort-vergoedingenoverzicht-zorgverzekering-2016.pdf

Delta lloyd
Extra
Compleet
Comfort
Top
Zilver

www.deltalloyd.nl

€50,€50,€50,€50,€25,-

per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.
max.

€250,- per jaar
€500,- per jaar
€1000,- per jaar
€1500,- per jaar
€250,- per jaar

http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen.jsp
http://www.deltalloyd.nl/images/delta-lloyd-zorgverzekering-erkende-beroepsverenigingen-2016_tcm48-211873.pdf
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Ditzo

www.ditzo.nl

ZorgBeter
ZorgBest

€35,- per dag, max. €150,- per jaar
€35,- per dag, max. €300,- per jaar

https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/voorwaarden

FBTO

www.fbto.nl

Module Alternatieve Geneeswijzen

€35,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.fbto.nl/zorgverzekering/Paginas/zorgverzekering.aspx
https://www.fbto.nl/documenten/Beroepsverenigingenlijst_Alternatieve_geneeswijzen.pdf

FNV www.fnvmenzis.nl LET OP: Vergoeding alléén voor therapeuten op de Menzis-lijst.
FNV
FNV
FNV
FNV

Zorg 2
Zorg 3
Zorg 4
Primazorg

80%
80%
80%
80%

per
per
per
per

consult,
consult,
consult,
consult,

max.
max.
max.
max.

€400,€600,€800,€200,-

per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar

https://www.fnvmenzis.nl/pdf/VERGOEDIGENWIJZER_2017_ZORGCOLLECTIEF_MENZIS_RGB_HR_2911.pdf
https://www.menzis.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen?productlijn=FNV
https://www.menzis.nl/zorgvinder/resultaat?jaar=2017&afstand=50&bron=1&mode=1&hoofd=11&sub=205&pc=5674
&search=Alternatieve+zorg&orderby=0&contract=false&accepts=false

Gemeenten Optimaal (Zilveren Kruis)
Gemeenten optimaal aanvullend 2
Gemeenten optimaal aanvullend 3

€40,- per dag, max. €350,- per jaar
€40,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/optimaal/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx

HollandZorg (Salland)

www.hollandzorg.com

Plus
Top

€40,- per dag, max. €350,- per jaar
€40,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

IK-zorg (Avero/Achmea)
Beter

www.ik.nl

Beter €35,- per dag, max. €250,- per jaar

https://www.ik.nl/vergoedingen
https://www.ik.nl/~/media/ik/files/2017/gecontracteerde-zorg/beroepsverenigingen-alternatieve-geneeswijzen-entherapieen-avero-achmea-2017.pdf?la=nl-nl

IBAN NL71RABO0140592032 t.n.v. FOOD&YOU | KvK 17215604 | BTW NL141153593B01
www.naarnanna.nl | www.foodandyou.nl | info@foodandyou.nl | 0499-760765
Thermae Son, Thermaelaan 2 5691 PM Son en Breugel | Fysiotherapie Gestel, Jan van Boendalelaan 1 5615 KD Eindhoven
Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op verzoek toegestuurd.

Kiemer Zorgverzekeraar

www.kiemer.nl

AV Beter
AV Best

€25,- per dag, max. €250,- per jaar
€35,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.kiemer.nl/consumenten/vergoedingen/vergoedingen-op-trefwoord/alternatieve-geneeswijzen-therapieenmiddelen.aspx
https://www.kiemer.nl/Images/lijst-erkende-beroepsverenigingen-kiemer-avbeter-avbest-2017-31313.pdf

Lancyr (Deltalloyd)

www.lancyr.nl

Comfort
Compleet
Extra
Top
Zilver
Zorg 1 (alleen mogelijk werkgever)
Zorg 2 (alleen mogelijk werkgever)

€50,€50,€50,€50,€25,€30,€40,-

per
per
per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max. €1000,- per jaar
max. €500,- per jaar
max. €250,- per jaar
max. €1500,- per jaar
max. €250,- per jaar
max €250,- per jaar
max €450,- per jaar

http://www.deltalloyd.nl/images/F%2001.9.61_PV-Werknemers_brochure_tcm48-225167.pdf
http://www.deltalloyd.nl/images/K100086_dl-erkende-beroepsverenigingen-lijst-2017_overzicht_tcm48-227741.pdf

Menzis

www.menzis.nl

JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Ahold Jongeren 2
Ahold Aanvullend 2
Ahold Aanvullend 3
Collectief Aanvullend 2
Collectief Aanvullend 3
Collectief Aanvullend 4
Garantverzorgd 2
Garantverzorgd 3
AV Den Haag

LET OP: Vergoeding alléén voor therapeuten op de Menzis-lijst.

80% van consult, max. €200,- per jaar
80% van consult, max. €400,- per jaar
80% van consult, max. €600,- per jaar
80% per consult, max. €200,- per jaar
80% per consult, max. €400,- per jaar
80% per consult, max. €600,- per jaar
80% per consult, max. €550,- per jaar
80% per consult, max. €750,- per jaar
80% per consult, max. €950,- per jaar
80% per consult, max. €400,- per jaar
80% per consult, max. €600,- per jaar
Max €300,- per jaar

https://www.menzis.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen
https://www.menzis.nl/zorgvinder/resultaat?jaar=2017&afstand=50&bron=1&mode=1&hoofd=11&sub=205&pc=5691
AT&search=Alternatieve+zorg&orderby=0&contract=false

National Academic (VGZ dekking) of (Menzis dekking)

www.nationalacademic.nl

Voorwaarde: de zorgverlener dient in de Zorgzoeker te staan.

Aanvullend 1
Aanvullend 2
Aanvullend 3

80% van consult, max. €50,- per dag,
max. €200,- per jaar
100% van consult, max. €50,- per dag, max.
€500,- per jaar
100% van consult, max. €500,- per jaar of
70% van consult, max. €750,- per jaar

https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering/dekking
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OHRA

www.ohra.nl

Aanvullend
Extra Aanvullend
Uitgebreid
Jongeren
Uitgebreid Vitaal
Extra Uitgebreid
Compleet
Zelfverzekerd Compact

€45,€45,€45,€45,€45,€45,€45,€45,-

per
per
per
per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.

€250,- per jaar
€500,- per jaar
€750,- per jaar
€250,- per jaar
€1000,- per jaar
€1000,- per jaar
€1500,- per jaar
€250,- per jaar

http://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-behandelwijzen.jsp
http://www.ohra.nl/images/ohra-zorgverzekering-erkende-beroepsverenigingen-2017_tcm66-227553.pdf

ONVZ

www.onvz.nl

Optifit
Topfit
Superfit

€65,- per dag, max. €250 per jaar
€65,- per dag, max. €500,- per jaar
€65,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.onvz.nl/particulier/vergoedingen/handig/vergoedingswijzer/2016/alternatieve-geneeswijzen.html
https://www.onvz.nl/ONVZ/documenten/2016/Polisvoorwaarden/onvz-lijst-erkende-beroepsorganisaties-2016.pdf

OZF Achmea

www.ozf.nl

AV Compact
AV Royaal

€40,- per dag, max. €200,- per jaar
€50,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.ozf.nl/consumenten/Vergoedingen/2016/paginas/alternatieve-geneeswijzen.aspx

PMA (Menzis)

www.pmazorgverzekering.nl

Jongeren verzorgd
Extra verzorgd 2
Extra verzorgd 3

LET OP: Vergoeding alléén voor therapeuten op de Menzis-lijst.

80% van consult, max. €200,- per jaar
80% van consult, max. €400,- per jaar
80% van consult, max. €600,- per jaar

https://pmazorgverzekering.nl/vergoedingen/

PNOzorg (ONVZ)
Standaard
Keuze
Extra
Compleet

www.pnozorg.nl

Max.
Max.
Max.
Max.

€100,€250,€350,€600,-

per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar

https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/2017/
https://www.pnozorg.nl/globalassets/brochures-en-formulieren/2017-brochures-en-formulieren/pno-lijst-erkendeberoepsorganisaties-2017.pdf
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Salland www.salland.nl
Plus
Top

€40,- per dag, max. €350,- per jaar
€40,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-behandelingen#3

Turien & Co (Avero Achmea)

www.turien.nl
zorgverzekering meer. Vergoedingen 2016.

Primair
Prima
Privilege

Let op: vanaf 1 januari 2017 heeft Turien en Co geen

€45,- per dag, max. €250,- per jaar
€45,- per dag, max. €500,- per jaar
€45,- per dag, max. €1000,- per jaar

Vegapolis Avero Achmea www.vegapolis.nl
Start
Royaal
Excellent

€40,- per dag, max. €450,- per jaar
€40,- per dag, max. €650,- per jaar
€50,- per dag, max. €1000,- per jaar

http://www.vegapolis.nl/wp-content/uploads/2016/11/Vergoedingenwijzer_Avero_2017.pdf
https://www.averoachmea.nl/Downloads/Lijst%20beroepsverenigingen_alternatieve%20geneeswijzen%20en%20ther
apieen.pdf

Vegapolis Delta Lloyd

www.vegapolis.nl

Extra
Compleet
Comfort
Top
Zilver

€50,€50,€50,€50,€25,-

per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.
max.

€250,- per jaar
€500,- per jaar
€1000,- per jaar
€1500,- per jaar
€250,- per jaar

http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen.jsp
http://www.deltalloyd.nl/images/delta-lloyd-zorgverzekering-erkende-beroepsverenigingen-2016_tcm48-211873.pdf

VvAA (ONVZ)
Optimaal
Top
Excellent

www.vvaa.nl

€65,- per dag, max. €250,- per jaar
€65,- per dag, max. €500,- per jaar
€65,- per dag, max. €500,- per jaar

https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht
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Zilveren Kruis Achmea

www.zilverenkruis.nl

Aanvullend 2 sterren
Aanvullend 3 sterren
Aanvullend 4 sterren
Gemeenten optimaal aanvullend 2
Gemeenten optimaal aanvullend 3

€40,€40,€40,€40,€40,-

per
per
per
per
per

dag,
dag,
dag,
dag,
dag,

max.
max.
max.
max.
max.

€450,€650,€850,€350,€500,-

per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx

ZieZo (Zilveren Kruis)

www.ziezo.nl

Aanvullend 2

€40,- per dag, max. €250,- per jaar

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/ziezo/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx

Zorgverzekeraars die niet vergoeden:
Besured (VGZ)
IAK = VGZ
IZA (VGZ)
IZA Cura (VGZ)
IZZ (VGZ)
Promovendum (VGZ)
UMC (VGZ)
Univé (VGZ)
VGZ
Zekur (Univé)
Zorg en Zekerheid

www.besured.nl
www.iak.nl
www.iza.nl
www.izacura.nl
www.izz.nl
www.promovendum.nl
www.umczorgverzekering.nl
www.zooperatievgz.nl
www.vgz.nl
www.zekur.nl
www.zorgenzekerheid.nl

Disclaimer
FOOD&YOU streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in dit document.
FOOD&YOU behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigingen.
Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt
FOOD&YOU geen enkele aansprakelijkheid.
Vraag altijd de actuele vergoedingsmogelijkheid na bij de zorgverzekering.
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