OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2012 (December 2011)
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
Opmerking: indien CZ en UVIT aangeven dat de NVBT wel wordt vergoed, wordt daarmee bedoeld de
‘Nederlandse Vereniging voor Biodynamische Therapie’, en dus niet de Nederlandse Vereniging voor
Beeldende Therapie.
De lijst is gebaseerd op de volgende website met zorgverzekeraars:
http://www.kiesbeter.nl/Zorgverzekeringen/verzekeraars-adressen/

Aevitae

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Plus pakket

80% tot max. € 300 per kalenderjaar voor de
gezamenlijke kosten met een maximum van € 50 per
behandeling.

Top pakket

€ 400 per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten
met een maximum van € 50 per behandeling.

Vip pakket

€ 750 per kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten
Met een maximum van € 50 per behandeling.

Vergoedingen pakket Achmea

Aevitae: Vergoedingenoverzicht aanvullende
verzekeringen VGZ:
-MIX Aanvullende Verzekering: niks
-Beperkte Aanvullende verzekering: 300,- p.j.
-Uitgebreide Aanvullende Verzekering:500,- p.j.
-Plus Aanvullende Verzekering 800,- p.j.

Agis

Polis

Aevitae: Vergoedingenoverzicht aanvullende
verzekering Avero :
- Start: 40,- per dag, 440,- per persoon p.j.
- Extra: 40,- per dag, 640,- per persoon p. j.
- Royaal: 40,- per dag, tezamen 16 consulten p.j.
- Excellent: 40,- per dag, tezamen 20 consulten p.j.

Vergoeding:

Vermelden:
Aangesloten bij FVB
(overige psychische zorgverlening)

Compleetpolis

€ 350 per jaar met max van € 40 per consult

Comfortpolis

€ 500 per jaar met max van € 40 per consult

Comfortplus
polis

€ 700 per jaar met max van € 40 per consult

Gezinnenpolis

€ 300 per jaar met max van € 40 per consult

50+ Actief polis

€ 350 per jaar met max van € 40 per consult

AnderZorg

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
aangesloten bij FVB
(Alternatieve psychologische hulpverlening)

Avéro achmea

Azivo

AnderZorg
Jong

80 % tot maximaal € 250 per jaar.

AnderZorg
Extra

80 % tot maximaal € 400 per jaar.

Polis

Vergoeding:

Start

Maximaal € 40 per dag tot maximaal € 440 per jaar
inclusief alternatieve geneesmiddelen.

Extra

Maximaal € 40 per dag tot maximaal € 640 per jaar
inclusief alternatieve geneesmiddelen.

Royaal

Maximaal € 40 per dag, tezamen 16 consulten, tot
maximaal € 960 per jaar inclusief alternatieve
geneesmiddelen.

Excellent

Maximaal € 40 per dag, tezamen 20 consulten, tot
maximaal € 1200 per jaar inclusief alternatieve
geneesmiddelen.

Polis

Vergoeding:

AV-Top

8 behandelingen met een max van € 25 per
behandeldatum

AV - TopExtra

8 behandelingen met een max van € 35 per
behandeldatum

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Vermelden:
aangesloten bij FVB

De Friesland

Polis

Vergoeding:

Vermelden: FVB
aangesloten bij FVB
(overige erkende beroepsverenigingen)

de Goudse verzekeringen

AV Standaard

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 250

AV Extra

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 500

AV Optimaal

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 750

AV Excellent

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 1500

AV Student

80% tot een maximum van € 250

AV Gezin

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 500

AV 55 Plus

Vergoeden € 50 per dag met een maximum van
€ 1000

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
Aangesloten FVB

Basis

Max € 50 per consult tot max €300 voor alle
behandelvormen

Uitgebreid

Max € 50 per consult tot max €500 voor alle
behandelvormen

Totaal

100% per consult tot max €750 voor alle
behandelvormen

Top

100% per consult tot max €1000 voor alle
behandelvormen

FBTO

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
Aangesloten FVB

Module
alternatieve
geneeswijzen

Vergoeden € 35 per dag met een maximum van
€ 500.

Module
alternatieve
geneeswijzen 2

Vergoeden € 35 per dag met een maximum van
€ 750

Achmea groep

Ik-Zorg voor mezelf

Interpolis

Polis

Vergoeding:

Ik-Zorg Goed

Max. € 35 per consul tot max. € 200 per jaar

Ik-Zorg Beter

Max. € 40 per consul tot max. € 500 per jaar

Polis

Vergoeding:

Achmea groep

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Vermelden:
aangesloten bij
FVB
(Mentaal welzijn)

Kiemer

ZorgActief
aanvulling 1 ster

Max. € 40 per dag, tot max. € 240,- p.p. per jaar.

ZorgActief
aanvulling 2 sterren

Max. € 40 per dag, tot max. € 440,- p.p. per jaar.

ZorgActief
aanvulling 3 sterren

Max. € 40 per dag, tot max. € 640,- p.p. per jaar.

ZorgActief
aanvulling 4 sterren

Max. € 40 per dag, tot max. € 840,- p.p. per jaar.

Polis

Vergoeding:

AV Femke

Max. € 500 per kalenderjaar

AV Ayla

Max. € 1500 per kalenderjaar

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Menzis

National Academic

OZF

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Jongeren
Verzorgend

80% tot een max van € 200 per kalenderjaar

ExtraVerzorgd 1

80% tot een max van € 50 per kalenderjaar

ExtraVerzorgd 2

80% tot een max van € 300 per kalenderjaar

ExtraVerzorgd 3

80% tot een max van € 500 per kalenderjaar

ExtraVerzorgd 4

80% tot een max van € 650 per kalenderjaar

Polis

Vergoeding:

Aanvullend 1

80% tot een max van € 200 per jaar
(€ 50 per behandeling)

Aanvullend 2

100% tot een max van € 500 per jaar
(€ 50 per behandeling)

Aanvullend 2

100% tot een max van € 500 en daar boven 70% tot
max € 750 per jaar (€ 50 per behandeling)

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Vermelden:
aangesloten bij FVB

NB de lijst van erkende beroepsverenigingen 2012 is
nog NIET bekend !!!!! d.d. 27-12-2011

AV compact

Max € 40, - per dag tot € 200 per kalenderjaar?

AV Royaal

Max € 50, - per dag tot € 500 per kalenderjaar?

Promovendum

YouCare.nu

Zilveren kruis

Polis

Vergoeding:

Vermelden:
aangesloten bij FVB

1. Primair (AV-P)

80% (€ 100) regulier tarief € 30 per behandeling

2. Royaal (AV-R)

80% (€ 200) regulier tarief € 30 per behandeling

3. Optimaal (AV-O)

100% (€ 500) regulier tarief € 30 per behandeling

4.Excellent (AV-E)

100% tot € 500 (70% boven € 500 tot max. € 750)
regulier tarief € 30 per behandeling

Polis

Vergoeding:

YouCare +

Max € 200 per jaar en € 40 per dag

YouCare ++

Max € 250 per jaar en € 40 per dag

YouCare +++

Max € 400 per jaar en € 40 per dag

Polis

Vergoeding:

Beter Af Plus
Polis – 1 ster

Max. € 40 per dag tot max. € 240 p.p. per
kalenderjaar

Beter Af Plus
Polis – 2 sterren

Max. € 40 per dag tot max. € 440 p.p. per
kalenderjaar.

Beter Af Plus
Polis – 3 sterren

Max. € 40 per dag tot max. € 640 p.p. per
kalenderjaar.

Beter Af Plus
Polis – 4 sterren

Max. € 40 per dag tot max. € 840 p.p. per
kalenderjaar.

Achmea groep

Vermelden:
aangesloten bij FVB

Vermelden:
aangesloten bij FVB

NB: aanvullende of gecorrigeerde informatie kunt u sturen naar
commissievergoedingen@zgvt.nl

