OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE (Alternatieve geneeswijzen)
N.B. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Anderzorg

Polis

Vergoeding:

Anderzorg
Budget

Maximaal €200,- per kalenderjaar. Je krijgt een
vergoeding voor homeopatische en
antroposofische geneesmiddelen van 80% tot
een maximumbedrag. Dit geldt voor de
alternatieve behandelwijzen en de alternatieve
geneesmiddelen samen.
Maximaal €400,- per kalenderjaar. Je krijgt een
vergoeding voor homeopatische en
antroposofische geneesmiddelen van 80% tot
een maximumbedrag. Dit geldt voor de
alternatieve behandelwijzen en de alternatieve
geneesmiddelen samen.

Anderzorg Jong

Anderzorg Extra

Azivo
De lijst met erkende
beroepsverenigingen 2015 is
nog niet bekend.

Polis

Vergoeding:

Aanvullend
basis

-

Aanvullend
top
Aanvullend
top-extra

CZ
De lijst met erkende
beroepsverenigingen 2015 is
nog niet bekend.

Polis

Jongeren
Gezinnen

U krijgt maximaal 80% tot € 450
voor alle alternatieve behandelwijzen
samen
U krijgt maximaal 80% tot € 600
voor alle alternatieve behandelwijzen
samen

Vergoeding:

€ 200,- (max € 30,- per dag voor behandelingen)
€ 350,- (max € 40,- per dag voor behandelingen)

50+

€ 350,- (max € 40,- per dag voor behandelingen

Aanvullend
basis

€ 250,- (max € 30,- per dag voor behandelingen)

Plus

€ 450,- (max € 40,- per dag voor behandelingen)

Top

€ 650,- (max € 40,- per dag voor behandelingen)

CZdirect.nl
De lijst met erkende
beroepsverenigingen 2015 is
nog niet bekend.

Polis

Vergoeding:

Budget

Maximaal € 25,- per dag
€ 100,- per jaar inclusief alternatieve
geneesmiddelen
Maximaal € 25,- per dag
€ 200,- per jaar inclusief alternatieve
geneesmiddelen
Maximaal € 25,- per dag
€ 300,- per jaar inclusief alternatieve
geneesmiddelen

Basic

Extra

De Friesland
Let op: de Friesland stelt als
extra voorwaarde dat de dat
de speltherapeut ook is
aangesloten bij de koepel
RBCZ.

Delta Lloyd

Polis

Vergoeding:

AV Budget

-

AV Standaard

Max. € 250,- max. € 45,- per dag.

AV Extra

Max. € 500,- max. € 45,- per dag.

AV Optimaal

Max. € 750,- max. € 45,- per dag.

Polis

Vergoeding:

AV Start

-

AV Extra

€ 250,- per jaar, max € 50,- per dag

AV Compleet

€ 500,- per jaar, max € 50,- per dag

AV Comfort

€ 1000,- per jaar, max € 50,- per dag

AV Top

€ 1500,- per jaar, max € 50,- per dag

AV Zilver

€ 200,- per jaar, max € 25,- per dag

FBTO

Kiemer
Let op: Kiemer stelt als extra
voorwaarde dat de dat de
speltherapeut ook is
aangesloten bij de koepel
RBCZ.

Polis

Vergoeding:

Module
Alternatieve
Geneeswijzen

Je krijgt maximaal € 35,- per verzekerde, per
bezoekdatum tot een maximum van € 500,per kalenderjaar. De kosten van het consult
komen ten laste van de maximale vergoeding
van 500,- per kalenderjaar.

Polis

Vergoeding:

AV Goed

-

AV Beter
AB Best

Menzis / PMA

Polis

Vergoeding:

Jongeren
Verzorgd

80% tot €200,-

ExtraVerzorgd 1

National Academic
Let op: VGZ stelt als eis dat
de therapeut is opgenomen
in Vergelijk en Kies en dat de
speltherapeut ook is
aangesloten bij de koepel
RBCZ.

Maximaal € 25,- per dag tot maximaal € 250,per kalenderjaar
Maximaal € 35,- per dag tot maximaal € 500,per kalenderjaar

-

ExtraVerzorgd 2

80% tot €400,-

ExtraVerzorgd 3

80% tot €600,-

Polis

Vergoeding:

Aanvullend 1

80% tot €200,-, maximaal €50,- per
behandeling
100% tot €500,-, maximaal €50,- per
behandeling
100% tot €500,-, daarboven 70% tot €750,-.
Maximaal €50,- per behandeling

Aanvullend 2
Aanvullend 3

OHRA

Polis

Vergoeding:

Sterk

-

Aanvullend

€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)

Extra
Aanvullend
Uitgebreid

€ 500,- (maximaal € 45,- per dag)

Jongeren

€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)

Uitgebreid Vitaal

€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)

Extra Uitgebreid

€ 1.000,- (maximaal € 45,- per dag)

Compleet

€ 1.500,- (maximaal € 45,- per dag)

Extra Sterk

-

Kan niet meer afgesloten worden

Zelfverzekerd
Compact

€ 250,- (maximaal € 45,- per dag)

ONVZ

Polis

Vergoeding:

Optifit

max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling
per dag en max. € 250
max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling
per dag en max. € 500
max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling
per dag en max. € 500

Kan niet meer afgesloten worden
Kan niet meer afgesloten worden
Kan niet meer afgesloten worden
Kan niet meer afgesloten worden
Kan niet meer afgesloten worden

Topfit
Superfit

Pro Life

€ 750,- (maximaal € 45,- per dag)

Polis

Vergoeding:

Mediumpolis

max. € 320,- per jaar, consult max. €40,- per dag

Largepolis

max. € 440,- per jaar, consult max. €40,- per dag

Extra Largepolis

max. € 600,- per jaar, consult max. €40,- per dag

PZP
De lijst met erkende
beroepsverenigingen 2015 is
nog niet bekend.

Polis

Vergoeding:

Jongeren PZP

€ 200,- (max € 30,- per dag voor
behandelingen)
€ 225,- (max € 25,- per dag voor
behandelingen)

Basis PZP
Plus PZP
Top PZP

VGZ
Let op: VGZ stelt als eis dat
de therapeut is opgenomen
in Vergelijk en Kies en dat de
speltherapeut ook is
aangesloten bij de koepel
RBCZ.

Polis

€ 425,- (max € 25,- per dag voor
behandelingen)
€ 650,- (max € 40,- per dag voor
behandelingen)

Vergoeding:

VGZ Aanvullend
Goed

€ 300 per jaar, maximaal € 45 per dag

VGZ Aanvullend
Beter
VGZ Aanvullend
Best
VGZ Jong
Pakket
Fit & Vrij Pakket

€ 500 per jaar, maximaal € 45 per dag

VGZ Gezin
Pakket
VGZ Vitaal
Pakket

€ 800 per jaar, maximaal € 45 per dag
€ 200 per jaar, maximaal € 45 per dag
Onderdeel van uw zorgtegoed, maximaal € 45
per dag
€ 300 per jaar, maximaal € 45 per dag
€ 300 per jaar, maximaal € 45 per dag

OVERZICHT VERGOEDINGEN SPELTHERAPIE (aanvullende
psychologische zorg (vaktherapie):

Zorg & Zekerheid

Polis

Vergoeding:

AV-Basis

€250,-, 100% max. € 25,- per dag

AV-Sure

€250,-, 100% max. € 25,- per dag

AV-Standaard

€250,-, 100% max. € 25,- per dag

AV-GeZZin

€460,-, 100% max. € 40,- per dag

AV-Top

€460,-, 100% max. € 40,- per dag

AV-Plus

€460,-, 100% max. € 40,- per dag

AV-Totaal

€600,-, 100%

N.B.: aanvullende of gecorrigeerde informatie kunt u sturen naar
info@speltherapie.net

