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Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten van de
therapeuten aangesloten bij Het Verbond vanuit het aanvullende pakket. Het valt onder
alternatieve geneeswijze. De zorgverzekeraars beslissen welke beroepsorganisaties (in
ons geval Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten), men vergoed. U kunt bij
uw zorgverzekeraar informeren of een therapeut welke is aangesloten bij Het Verbond
vergoed wordt.
Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.
De zorgverzekeraars stellen als voorwaarde dat de factuur, uitgeschreven door de
therapeut, is voorzien van:






Uw Burgerservicenummer (BSN),
Uw relatienummer (te vinden op uw zorgpas),
Logo van Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten,
Logo en licentienummer van het RBCZ,
AGB code van de therapeut.

Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in
de aanvullende verzekering. Wij adviseren verzekerden daarom altijd ZELF te informeren
over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.
De volgende zorgverzekeraars vergoeden consulten van Therapeuten die aangesloten
zijn bij Het Verbond, mits men een aanvullende polis heeft die alternatieve geneeswijze
vergoed.
Naam zorgverzekeraar:

Gekoppeld aan:

Aevitae

VGZ / Avero Achmea

Anderzorg **

Menzis

Avero / Achmea
Azivo

Menzis

Besured *
C4me (avero / achmea)
CZ
CZ direct
CZ politie
De Friesland
De Goudse*

VGZ

Delta Lloyd
FBTO*

VGZ

IAK *

VGZ / Avero Achmea

IK-zorg (avero / achmea)
IZA *

VGZ

IZA Cura *

VGZ

IZZ *

VGZ

Kiemer

Achmea
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Menzis
National Academic *

VGZ

Nedasco*

Avero-Achmea,VGZ vergoed . De Amersfoortse
vergoed niet.

OHRA
ONVZ
PMA
PNO
Promovendum *

VGZ

Studenten Goed Verzekerd

Zilveren kruis

Take care now

Zilveren kruis

Turien & Co *

Avero-Achmea en VGZ.

UMC *

VGZ

United Consumers (VGZ) *

VGZ

Univé *

VGZ

Univé ZEKUR*

VGZ

Vegapolis *
VGZ *

Turien & co VGZ - Avero Achmea

VGZ via ING*

Was Plus/VGZ

VVAA
ZieZo

Zilveren kruis

Zilveren Kruis Achmea
Zorgzaam (Univé) *

VGZ

 Aan de vermeldingen in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend;
 Alle therapeuten van Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten zijn


aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ. Wij adviseren u om dit na te vragen bij
betreffende therapeut;
* in de tabel geeft aan dat de zorgverlener (therapeut) vermeld dient te zijn in
Vergelijk en Kies (vroegere zorggids) om voor vergoeding in aanmerking te
komen. Therapeuten die hier niet in vermeld zijn, dienen dit zelf aan te geven aan
de cliënt.

Mochten cliënten consulten van bovenstaande zorgverzekeraars toch niet vergoed krijgen
en wel een polis hebben afgesloten waarbij dit vergoed zou moeten worden en men nog
niet het maximale te besteden bedrag heeft bereikt, kunt u contact opnemen met het
secretariaat via secretaris@hetverbond.eu
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