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Vergoedingen BATC-therapeut 2021 

 

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 / EUCARE 

Aanvullende polis  vergoeding  

Plus €50,- per consult, max. €300,- per jaar  

Extra  €50,- per consult, max. €350,- per jaar  
https://www3.aevitae.com/eucare-zvk 
 

 

Anderzorg    www.anderzorg.nl  

 

Aanvullende polis vergoeding 

Extra*  

 
 

€40,- per dag, max. €200,- per jaar* 

 
*De aanvullende verzekering Anderzorg Extra kun 
je niet meer afsluiten. Als je deze verzekering al 

eerder hebt afgesloten, geldt bovenstaande 
vergoeding.  

Vanaf 2020 geen vergoeding meer mogelijk uit 
aanvullende verzerkering.  

https://www.anderzorg.nl/vergoedingen/a/alternatieve-zorg 

 

AON / IAK / Zilveren Kruis www.iak.nl  

Aanvullende polis  vergoeding  

Vitaal 2 €45,- per consult, max. €250,- per jaar  

Vitaal 3 €45,- per consult, max. €500,- per jaar  

Vitaal 4 €45,- per consult, max. €750,- per jaar  
https://iak.nl/zorgverzekering/~/media/ae5fd9e94cc64ed0a8f2562c61b4deaa.ashx 

  

http://www.foodandyou.nl/
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CZ    www.cz.nl 

 

50 +  €40,- per dag, max. €350,- per jaar  

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

Jongeren  €30,- per dag, max. €200,- per jaar  

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

Top  €40,- per dag, max. €550,- per jaar 
https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen  
https://www.cz.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-cz-erkende-beroepsverenigingen  

 

 

CZ PZP    www.pzp.nl  

 

Basis PZP €25,- per dag, max. €225,- per jaar 

Jongeren PZP €30,- per dag, max. €200,- per jaar 

Plus PZP €25,- per dag, max. €425,- per jaar 

Jongeren Start PZP €25,- per dag, max. €75,- per jaar 
http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen  
http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-pzp-erkende-beroepsverenigingen  

 

De Amersfoortse  

Aanvullende polis  vergoeding  

Start €45,- per dag, max. €100,- per jaar  

Extra  €45,- per dag, max. €250,- per jaar  

Uitgebreid €45,- per dag, max. €500,- per jaar  

Optimaal €45,- per dag, max. €1000,- per jaar  
https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/voorwaarden-en-vergoedingen#11e2c70d-2fc7-47de-8701-
889222468165  

 

 

De Friesland Zorgverzekeraar    www.defriesland.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

AV Standaard  €40,- per dag, max. €200,- per jaar  

AV Extra  €40,- per dag, max. €400,- per jaar  

AV Optimaal  €40,- per dag, max. €600,- per jaar  
https://service.defriesland.nl/Vergoedingen/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx 

 

 

Delta lloyd / Nationale Nederlanden www.nn.nl 

 

Extra  €50,- per dag, max. €250,- per jaar  

Compleet  €50,- per dag, max. €500,- per jaar  

Comfort   €50,- per dag, max. €1000,- per jaar  

Top  €50,- per dag, max. €1500,- per jaar  

Zilver  €25,- per dag, max. €250,- per jaar  
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Alternatieve-geneeswijzen.htm#dl 
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http://www.pzp.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen/door-pzp-erkende-beroepsverenigingen
https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/voorwaarden-en-vergoedingen#11e2c70d-2fc7-47de-8701-889222468165
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EUCARE / Aevitae  

Aanvullende polis  vergoeding  

Plus €50,- per consult, max. €300,- per jaar  

Extra  €50,- per consult, max. €350,- per jaar  
https://www3.aevitae.com/eucare-zvk 

 

 

FBTO    www.fbto.nl  De module Alternatieve geneeswijzen kan vanaf 1-1-2021 niet meer worden aangezet. 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Module Alternatieve Geneeswijzen  
(alleen geldig wanneer je in 2020 deze module al 
aan had staan) 

€35,- per dag, max. €200,- of €350,- per 

jaar (afhankelijk van keuze) 

https://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-geneesmiddelen 

 

 

Gemeenten Optimaal (Zilveren Kruis) 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Gemeenten optimaal aanvullend 2  €40,- per dag, max. €350,- per jaar   

Gemeenten optimaal aanvullend 3  €40,- per dag, max. €500,- per jaar  
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/optimaal/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx  

 

 

HollandZorg    www.hollandzorg.com   

 

Aanvullende polis vergoeding 

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

Top  €40,- per dag, max. €500,- per jaar 
https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen  

 

 

IAK | AON – Zilveren Kruis   www.iak.nl  

 

Aanvullende polis  vergoeding  

Vitaal 2 €45,- per consult, max. €250,- per jaar  

Vitaal 3 €45,- per consult, max. €500,- per jaar  

Vitaal 4 €45,- per consult, max. €750,- per jaar  
https://iak.nl/zorgverzekering/~/media/ae5fd9e94cc64ed0a8f2562c61b4deaa.ashx 
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Menzis    www.menzis.nl    

 

Aanvullende polis vergoeding 

JongerenVerzorgd  €40,- per consult, max. €200,- per jaar  

ExtraVerzorgd 2  €40,- per consult, max. €400,- per jaar  

ExtraVerzorgd 3  €40,- per consult, max. €600,- per jaar 
https://www.menzis.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen 

 

 

Nationale Nederlanden www.nn.nl 

 

Extra  €50,- per dag, max. €250,- per jaar  

Compleet  €50,- per dag, max. €500,- per jaar  

Comfort   €50,- per dag, max. €1000,- per jaar  

Top  €50,- per dag, max. €1500,- per jaar  

Zilver  €25,- per dag, max. €250,- per jaar  
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/Alternatieve-geneeswijzen.htm#dl 

 

 

OHRA    www.ohra.nl 

 

Aanvullend  €40,- per dag, max. €200,- per jaar  

Extra Aanvullend  €40,- per dag, max. €350,- per jaar  

Uitgebreid  €40,- per dag, max. €500,- per jaar 
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-behandelwijzen.jsp 

 

 

ONVZ   www.onvz.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Startfit €30,- per dag, max. €100 per jaar   

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

Optifit   €50,- per dag, max. €550 per jaar   

Topfit  €65,- per dag, max. €1000,- per jaar   
https://www.onvz.nl/vergoedingen#optifit 

 

 

PMA (Menzis)   www.pmazorgverzekering.nl   
 

Aanvullende polis vergoeding 

Jongeren verzorgd  €40,- per dag, max. €200,- per jaar  

Extra verzorgd 2  €40,- per dag, max. €400,- per jaar  

Extra verzorgd 3  €40,- per dag, max. €600,- per jaar 
https://pma.info/zorgverzekering/vergoedingen/ 
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PNOzorg (ONVZ)   www.pnozorg.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Start €30,- per dag, max. €100,- per jaar 

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

Optimaal €50,- per dag, max. €550,- per jaar 

Top €65,- per dag, max. €1000,- per jaar 

Excellent €75,- per dag, max. €1500,- per jaar 
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/2021/alternatieve-geneeswijzen/   
 

 

Salland www.salland.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

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

Top  €40,- per dag, max. €500,- per jaar 
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-behandelingen#3 
 
 

Studenten goed Verzekerd   www.studentengoedverzekerd.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

1 ster incl. Extra aanvullend studenten €40,- per dag, max. €150,- per jaar  

2 sterren incl. Extra aanvullend studenten €40,- per dag, max. €250,- per jaar  

3 sterren incl. Extra aanvullend studenten €40,- per dag, max. €450,- per jaar 

4 sterren incl. Extra aanvullend studenten €40,- per dag, max €650,- per jaar 
http://www.studentengoedverzekerd.nl/zorgverzekering/aanvullendeverzekering/ 

 

 

VvAA (ONVZ)     www.vvaa.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Start €30,- per dag, max. €100,- per jaar 

Plus €30,- per dag, max. €250,- per jaar 

Optimaal €65,- per dag, max. €400,- per jaar  

Top €65,- per dag, max. €1000,- per jaar  

Excellent  €75,- per dag, max. €1500,- per jaar  
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2020/alternatieve-geneeswijzen 

 
 

Zilveren Kruis Achmea    www.zilverenkruis.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Aanvullend 2 sterren  €40,- per dag, max. €250,- per jaar  

Aanvullend 3 sterren  €40,- per dag, max. €450,- per jaar  

Aanvullend 4 sterren  €40,- per dag, max. €650,- per jaar 

Gemeenten optimaal aanvullend 2  €40,- per dag, max. €350,- per jaar   

Gemeenten optimaal aanvullend 3  €40,- per dag, max. €500,- per jaar  

ZieZo Aanvullend 2 €40,- per dag, max. €250,- per jaar 
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx  
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http://www.vvaa.nl/
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2020/alternatieve-geneeswijzen
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ZieZo (Zilveren Kruis)   www.ziezo.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

Aanvullend 2  €40,- per dag, max. €250,- per jaar  
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/ziezo/Paginas/Alternatieve-geneeswijzen.aspx 

 

 

Zorgdirect   www.zorgdirect.nl 

 

Aanvullende polis vergoeding 

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

Top €40,- per dag, max. €500,- per jaar 
https://www.zorgdirect.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen  
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Zorgverzekeraars die niet vergoeden: 

 

Besured (VGZ)    www.besured.nl  
Ditzo    www.ditzo.nl  

IAK = VGZ     www.iak.nl 

IZA (VGZ)   www.iza.nl  

IZA Cura (VGZ)      www.izacura.nl 

IZZ (VGZ)       www.izz.nl 

Just. (CZ)   www.just.nl  

Lancyr   www.lancyr.nl  

National Academic  www.nationalacademic.nl  

Nationale Nederlanden www.nationalenederlanden.nl 

Promovendum (VGZ)    www.promovendum.nl  

UMC (VGZ)   www.umczorgverzekering.nl  

Univé (VGZ)       www.zooperatievgz.nl  

Vegapolis Delta Lloyd      www.vegapolis.nl 

VGZ        www.vgz.nl  

Zekur (Univé)      www.zekur.nl  

Zorg en Zekerheid     www.zorgenzekerheid.nl 

  

Vermelding in de Vergelijk & Kieswijzer:  

FOOD&YOU staat hier niet in vermeld, daardoor is er geen recht op vergoeding bij de VGZ-

groep; VGZ, Besured, IZA, IZA Cura, IZZ, Promovendum, Univé , United Consumers, Bewuzt, 

UMC en Zekur.  

 

Alléén vergoeding voor Alternatieve Geneeswijzen bij een arts:  

AZVZ, Beter dichtbij, DSW, In Twente, Stad Holland en Zorg en Zekerheid,  

 

Géén vergoeding voor Alternatieve Geneeswijzen:  

Anno12, AZVZ, Hema, Ik!, Interpolis, Keltlitz Wulfse, Kiemer, Meeus, Menzis FNV  

 

 

 

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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