
 
 
 
 
 

 
Vergoedingen zorgverzekeraars 2014* 
 
In dit document vindt u een overzicht van zorgverzekeraars welke BATC behandelaars vergoeden. Komt uw 

zorgverzekeraar hier niet voor of twijfelt u, verzoeken wij u zelf contact op te nemen met deze zorgverzekeraar of 

uw polisvoorwaarden te controleren. 

 
AGIS      www.agisweb.nl !
naam aanvullende verzekering   vergoeding!
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AEVITAE     www.aevitae.com 
Geen vergoedingen 
 
DE AMERSFOORTSE    www.amersfoortse.nl  
naam aanvullende verzekering   vergoeding                                                                                                  
Budget      100% max. 45 euro per dag, max. 150 euro per jaar 
Basis               100% max. 45 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Uitgebreid                  100% max. 45 euro per dag, max. 500 euro per jaar                             
Optimaal               100% max. 45 euro per dag, max. 1000 euro per jaar 
TotaalZorg Extra    100% max. 45 euro per dag, max. 200 euro per jaar 
 
ANDERZORG (Menzis)  www.anderzorg.nl  
Nb.  al leen therapeuten die op de Menzis li jst 2014 staan worden vergoed. Deze vindt u op de homepag ina van de BATC websi te. 
naam aanvullende verzekering  vergoeding 
AV Anderzorg Extra  80% tot max. 400 euro per jaar 
AV Anderzorg Jong  80% to max. 200 euro per jaar 
 
AVERO ACHMEA                  www.averoachmea.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Juist voor Jou     100%, max. 40 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Start      100%, max. 40 euro per dag, max. 440 euro per jaar 
Extra      100%, max. 40 euro per dag, max. 640 euro per jaar 
Royaal      100%, max. 40 euro per dag, max. 16 consulten per jaar 
Excellent     100%, max. 40 euro per dag, max. 20 consulten per jaar 
Beter voor Nu 100%, max. 40 euro per dag, max. 20 consulten per jaar 
 
AZIVO (Menzis)     www.azivo.nl 
Ki jk of  uw therapeut op de li jst van gecontracteerde zorgaanbieders s taat.  Deze kunt u v inden via de zorgvinder op de website van 
Azivo 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Extra      80%, max 450 euro per jaar 
Jong      80%, max 200 euro per jaar 
 
AZVZ       www.scheepvaartnet.nl  
Geen vergoedingen  
  
 
 
 
 



 
CZ      www.cz.nl    
naam aanvullende verzekering vergoeding 
Jongeren 100% max. 30 euro per dag, max. 200 euro per jaar 
50 plus 100% max. 40 euro per dag, max. 350 euro per jaar            
Gezin 100% max. 40 euro per dag, max. 350 euro per jaar 
Basis 100% max. 30 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Plus 100% max. 40 euro per dag, max. 450 euro per jaar 
Top 100% max. 40 euro per dag, max. 650 euro per jaar 
 
DE GOUDSE     www.goudse.nl  
naam aanvullende verzekering                     vergoedingen                                                                                        
Basis      100% max. 50 euro per consult, max. 300 euro per jaar                          
Uitgebreid      100% max. 50 euro per consult, max. 400 euro per jaar                           
Totaal      100% max. 500 euro per jaar                                                    
Top      100% max. 600 euro per jaar                                                    
 
DELTA LLOYD    www.deltalloyd.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Extra      100% max. 50 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Compleet 100% max. 50 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
Comfort 100% max. 50 euro per dag, max. 1000 euro per jaar 
Top 100% max. 50 euro per dag, max. 1500 euro per jaar  
Zilver 100% max. 25 euro per dag, max. 200 euro per jaar 
 
DITZO  www.ditzo.nl  
naam aanvullende verzekering   vergoeding  
ZorgBeter     100% max. 35 euro per dag, max. 150 euro per jaar 
ZorgBest     100% max. 35 euro per dag, max. 300 euro per jaar 
 
DSW Zorgverzekeraar  www.dsw.nl 
Geen vergoedingen 
 
ENERGIEK www.energiek.nl 
Geen vergoedingen  
 
FBTO      www.fbto.nl  
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
AV met module Alt. Geneeswijzen 500         100% max. 35 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
AV met module Alt. Geneeswijzen 750         100% max. 35 euro per dag, max. 750 euro per jaar 
 
DE FRIESLAND/ACHMEA   www.defriesland.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
AV standaard     100% max. 45 euro per dag, 250 euro per jaar 
AV Extra  100% max. 45 euro per dag, max. 500 euro per jaar  
AV Optimaal  100% max. 45 euro per dag, max. 750 euro per jaar 
 
INTERPOLIS (Achmea)               www.interpolis.nl 
Geen vergoedingen 
 
KIEMER     www.kiemer.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
AV FEMKE 100% max. 45 euro per dag, max. 500 euro per jaar  
AV SANNE 100% max. 45 euro per dag, max. 150 euro per jaar  
 
LANCYR (Delta Lloyd)             www.lancyr.nl  
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Lancyr Extra     100% max. 50 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Lancyr Compleet    100% max. 50 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
Lancyr Comfort     100% max. 50 euro per dag, max. 1000 euro per jaar 
Lancyr Top     100% max. 50 euro per dag, max. 1500 euro per jaar 
Lancyr Zilver     100% max. 25 euro per dag, max. 200 euro per jaar 



 
 
MENZIS     www.menzis.nl  
Nb.  al leen therapeuten die op de Menzis li jst 2014 staan worden vergoed. Deze vindt u op de homepag ina van de BATC websi te. 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Jongeren verzorgd     80% van de consultprijs, max. 200 euro per jaar 
Extra Verzorgd 2     80% van de consultprijs, max. 400 euro per jaar 
Extra Verzorgd 3     80% van de consultprijs, max. 600 euro per jaar 
 
NAT IONAL ACADEMIC   www.nationalacademic.nl 
Ki jk of  uw therapeut op de li jst van gecontracteerde zorgaanbieders s taat.  Deze kunt u v inden via de zorgvinder op de website van 
Nat ional academic. 
Naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Aanvullend 1     80% max. 200 euro per jaar 
Aanvullend 2     100% max. 500 euro per jaar 
Aanvullend 3 100% max. 500 euro per jaar; daarboven 70% max. 750 euro per 

jaar 
 
OHRA      www.ohra.nl  
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Aanvullend     max. 45 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Extra Aanvullend    max. 45 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
Uitgebreid     max. 45 euro per dag, max. 750 euro per jaar  
 
ONVZ (VVAA)      www.onvz.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Vrije Keuze OptiFit    100% max. 65 euro per dag, max. 250 euro per jaar 
Vrije Keuze TopFit    100% max. 65 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
Vrije Keuze SuperFit    100% max. 65 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
 
OZF (Achmea)                  www.ozf.nl 
naam aanvullende verzekering    vergoeding 
AV Compact     100% max. 40 euro per dag, max. 200 euro per jaar 
AV Royaal     100% max. 50 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
  
PNO ZORG     www.pnoziektekosten.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Be Young     100% max. 100 euro per jaar 
Budget      100% max. 250 euro per jaar 
Extra      100% max. 350 euro per jaar 
Compleet     100% max. 600 euro per jaar 
 
PRO LIFE (Ag is)                www.prolife.nl 
Geen vergoedingen  
 
PROMOVENDUM    www.promovendum.nl 
Ki jk of  uw therapeut op de li jst van gecontracteerde zorgaanbieders s taat.  Deze kunt u v inden via de zorgvinder op de website van 
Promovendum. 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Primair      80% max. 100 euro per jaar 
Royaal      80% max. 200 euro per jaar 
Optimaal     100% max. 500 euro per jaar 
Excellent     100% max. 500 euro per jaar    
 
PWZ (Achmea)                www.pwz.nl 
Geen vergoedingen 
 
SALLAND     www.salland.nl 
Geen vergoedingen 
 
STAD HOLLAND    www.stadholland.nl 
Geen vergoedingen 
 



 
 
TAKE CARE NOW (Ag is)    www.takecarenow.nl   
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Take 2      max. 40 euro per dag, max. 350 euro per jaar 
Take 3      max. 40 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
 
UNIVE      www.unive.nl 
Ki jk of  uw therapeut op de li jst van gecontracteerde zorgaanbieders s taat.  Deze kunt u v inden via de zorgvinder op de website van 
Promovendum. 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
AV goed     100% max. 45 euro per dag, max. 300 euro per jaar 
AV beter     100% max. 45 euro per dag, max. 500 euro per jaar 
AV best      100% max. 45 euro per dag, max. 800 euro per jaar 
 
VGZ      www.vgz.nl 
Geen vergoedingen 
 
ZILVEREN KRUIS (Achmea)   www.zilverenkruis.nl 
naam aanvullende verzekering   vergoeding 
Beter Af Plus Polis 1 ster                100% max. 40 euro per dag, max. 240 euro per jaar         
Beter Af Plus Polis 2 sterren 100% max. 40 euro per dag, max. 440 euro per jaar            
Beter Af Plus Polis 3 sterren 100% max. 40 euro per dag, max. 640 euro per jaar           
Beter Af Plus Polis 4 sterren 100% max. 40 euro per dag, max. 840 euro per jaar            

 
 
* Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.


