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Vergoeding osteopathie 2019

De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

Aevitae
pakket/module vergoeding per behandeling / dag maximale vergoeding premie per maand

plus €50,- per behandeling € 300,00 € 12,13

top €50,- per behandeling € 400,00 € 32,88

Anderzorg

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

extra                                       100%, €40,- per behandeling € 200,00 € 14,95

Avero Achmea

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

start                                        * €40,- per dag € 350,00 € 18,75

royaal                                      * €40,- per dag € 550,00 € 28,95

excellent                                * €40,-  per dag € 750,00 € 53,95

Besured

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

all-in-1 80% €50,- per behandeling € 200,00 € 12,90

CZ

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

basis €30,- per dag € 250,00 € 7,90

plus €40,- per dag € 450,00 € 20,10

top €40,- per dag € 650,00 € 36,95

jongeren €30,- per dag € 200,00 € 19,35

gezinnen €40,- per dag € 350,00 € 48,20

50+ €40,- per dag € 350,00 € 17,05

CZ direct

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

basic €25,- per dag € 200,00 € 7,25

extra €25,- per dag € 300,00 € 16,75

Onderstaande verzekeringen bieden een vergoeding voor osteopathie. Om een van onderstaande 

pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie plaatsvindt. Dit bestaat meestal uit het 

invullen van een vragenlijst waarna de verzekeraar besluit of u de verzekering kan afsluiten.

Er is gepoogd deze lijst zo volledig en correct mogelijk samen te stellen. Uit deze lijst kunnen geen rechten 

worden ontleend. Informeer altijd bij de betreffende verzekeraar naar de voorwaarden.

Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen

Van enkele verzekeringen is de vergoeding dit jaar lager dan afgelopen jaar. Deze verzekeringen zijn 

gemarkeerd met een *
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de Amersfoortse

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

aanvulling start 100% tot max €45,- per dag € 100,00 € 7,75

aanvulling extra 100% tot max €45,- per dag € 250,00 € 18,25

aanvulling uitgebreid 100% tot max €45,- per dag € 500,00 € 30,50

aanvulling optimaal 100% tot max €45,- per dag € 1.000,00 € 46,25

de Friesland

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

av standaard €40,- per dag € 200,00 € 14,75

av extra €40,- per dag € 400,00 € 22,95

av optimaal €40,- per dag € 600,00 € 46,50

Delta Lloyd

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

extra €50,- per dag € 250,00 € 23,45

compleet €50,- per dag € 500,00 € 37,65

comfort €50,- per dag € 1.000,00 € 65,95

top €50,- per dag € 1.500,00 € 136,50

zilver €25,- per dag € 250,00 € 25,00

Ditzo
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

zorgbeter €35,- per dag € 150,00 € 9,75

zorgbest €35,- per dag € 300,00 € 31,75

DSW

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

av compact €25,- per dag € 250,00 € 7,50

av student €25,- per dag € 450,00 € 14,50

av standaard €25,- per dag € 450,00 € 21,75

av top €30,- per dag € 450,00 € 36,00

FBTO (modules)

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

module alternatieve geneeswijzen €35,- per dag € 500,00 € 13,25

IZA

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

Classic comfort €29,- per dag € 290,00 € 39,96

extra zorg 1 €45,- per dag € 250,00 € 13,25

extra zorg 2 €45,- per dag € 450,00 € 24,25

extra zorg 3 €45,- per dag € 650,00 € 36,50

extra zorg 4 €45,- per dag € 850,00 € 79,50
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IZZ

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

Bijzonder bewust 100% € 150,00 € 14,50

extra 1 100% € 150,00 € 36,00

extra 2 100% € 400,00 € 52,50

extra 3 100% € 600,00 € 96,00

Menzis
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

jongeren verzorgd €40,- per dag € 200,00 € 17,50

extra verzorgd 2 €40,- per dag € 400,00 € 20,50

extra verzorgd 3 €40,- per dag € 600,00 € 41,95

National Academic

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

av 1 80% tot max €50,- per behandeling € 200,00 € 14,95

av 2 100% tot max €50,- per behandeling € 500,00 € 30,95

av 3 100% tot max €50,- per behandeling € 750,00 € 54,95

70% vergoeding voor kosten tussen €500 en €750 

OHRA

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

aanvullend €45,- per dag € 250,00 € 11,40

extra aanvullend €45,- per dag € 500,00 € 21,35

uitgebreid €45,- per dag € 750,00 € 39,40

ONVZ
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

benfit 100% € 500 € 23,58

optifit 100% € 750 € 40,92

topfit 100% € 1.000 € 59,98

OZF

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

av royaal €50,- per dag € 500,00 € 21,00

PMA
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

jongeren verzorgd €40,- € 200,00 € 15,75

extra verzorgd 2 €40,- € 400,00 € 18,45

extra verzorgd 3 €40,- € 600,00 € 37,75
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PNO zorg

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

plus 100% € 500,00 € 23,58

optimaal 100% € 750,00 € 40,92

top 100% € 1.000,00 € 59,98

PRO Life

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

mediumpolis €40,- per dag € 320,00 € 19,75

largepolis €40,- per dag € 440,00 € 35,95

extra largepolis €40,- per dag € 600,00 € 68,50

Promovendum
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

primair 80% tot max €30,- per behandeling € 100,00 € 7,90

royaal 80% tot max €30,- per behandeling € 200,00 € 11,90

ideaal 100% tot max €30,- per behandeling € 500,00 € 19,90

excellent 100% tot max €30,- per behandeling € 750,00 € 54,90

70% vergoeding voor kosten tussen €500 en €750 

Salland & Salland zorgdirect
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

plus €40,- per dag € 350,00 € 19,95

top €40,- per dag € 500,00 € 35,00

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

compact av €25,- € 250,00 € 7,50

jongeren av €25,- per dag € 400,00 € 10,95

standaard av  €25,- per dag € 450,00 € 22,00

uitgebreide av  €30,- per dag € 450,00 € 37,25

extra uitgebreide av  €40,- per dag € 450,00 € 51,00

av zorg riant 100% € 500,00 € 64,25

Univé

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

extra zorg polis goed €45,- per dag € 300,00 € 9,75

extra zorg polis beter €45,- per dag € 500,00 € 21,50

extra zorg polis best €45,- per dag € 800,00 € 34,75

jong €45,- per dag 18 x € 32,95

gezin €45,- per dag 18 x € 58,95

vitaal €45,- per dag 32 x € 51,95

alternatief 250 €45,- per dag € 250,00 € 13,95

alternatief 500 €45,- per dag € 500,00 € 27,95

Stad Holland
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VGZ
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

vgz av goed €45,- per dag 7 x € 9,14

vgz av beter €45,- per dag 12 x € 19,09

vgz av best €45,- per dag 18 x € 32,54

jong basis €45,- per dag 6 x € 12,79

jong uitgebreid €45,- per dag 18 x € 28,50

gezin basis €45,- per dag 7 x € 22,50

gezin uitgebreid €45,- per dag 18 x € 59,59

vitaal basis €45,- per dag 9 x € 25,10

vitaal uitgebreid €45,- per dag 32 x € 52,89

single/duo basis €45,- per dag 7 x € 19,72

single/duo uitgebreid €45,- per dag 18 x € 42,99

VvAA
pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

plus 100% € 500,00 € 22,31

optimaal 100% € 750,00 € 38,72

top 100% € 1.000,00 € 56,76

excellent 100% € 1.500,00 € 112,77

Zekur

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

extra zekur €25,- per dag € 250,00 € 31,95

Zilveren Kruis

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

aanvullend ** €40,- per dag € 350,00 € 18,50

aanvullend *** €40,- per dag € 550,00 € 28,50

aanvullend **** €40,- per dag € 750,00 € 53,95

Zorg en Zekerheid

pakket/module dekking maximale vergoeding premie per maand

av basis €25,- per dag € 250,00 € 11,92

av sure €25,- per dag € 250,00 € 17,81

av standaard €25,- per dag € 250,00 € 19,24

av top €40,- per dag € 460,00 € 40,80

av gezzin €40,- per dag € 460,00 € 50,11

av plus €40,- per dag € 460,00 € 44,89

av totaal 100% € 600,00 € 99,95
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