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In dit overzicht is de korting op de collectiviteit van De Amersfoortse al meegenomen; bij overige verzekeraars is uitgegaan van de individuele premies.

Antroposofische en homeopatische geneeskunde en antropsofische en homeopatische geneesmiddelen worden in de onderstaande ziektekostenpolissen vergeleken. Tevens zijn dieetadvies,  

en fysiotherapie opgenomen in het overzicht. Door het grote onderscheid in de polisvoorwaarden op 'alternatieve behandelingen en geneesmiddelen' is een volledige 

vergelijking per definitie niet mogelijk. Dit overzicht pretendeert dan ook niet volledig te zijn. Ook andere vergoedingen zijn mede bepalend voor een goede keuze van uw zorgverzekering.

Lees de volledige polisvoorwaarden 2013 goed, óók de voetnoten voor details van de vergoedingen. Bij een aantal polissen behoren vergoedingen voor behandeling door antroposofische of 

homeop. artsen alsook antrop. therapie onder 'alternatieve behandelingen'. Antroposofische geneesmiddelen kunnen ook vermeld staan onder farmaceutische zorg. W&W: = WALA en Weleda 

verzekeraar+basispremie               Amersfoortse  Antroposanapolis   € 93,51 *                Amersfoortse reguliere pakketten € 93,51*

naam polis Budget Basis Uitgebreid Optimaal Budget Basis Uitgebreid Optimaal

AV-premie € 9,47 21,65 44,96 98,04 10,66 19,03 31,05 67,64

medische selectie nee nee nee nee nee nee nee nee

antrop. therapie € 150 75%**/*** 250 75%**/*** 400 75%**/*** 1000 75%**/*** 45 p.d. en 45 p.d. en 45 p.d. en 45 p.d. en 

p.j. 150 **/*** p.j. 250 **/*** p.j. 500 **/*** p.j. 1000 **/***

antrop+homeop geneesmiddelen €100    50% 150   75% 350   75% 500    75% 100    50% 150   100% 250   100% 500    100%

antrop. en homeop. arts €150    75%** 250   75%** 400   75%** 1000   75%** Als ther. ** Als ther. ** Als ther. ** Als ther. **

antrop. geneesm. W&W uit Dld ja ja ja ja nee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekenja ja ja ja nee nee nee nee

dieetadvies 4 uren 4 uren 100% 100% nee nee 2 uren 4 uren

fysiotherapie, niet antroposofisch12x  75% 12x  75% 18x  75%  26x  75% 12x 100% 18x 100% 21x 100% 100%

contributie patiëntverenigingnee nee nee 100% bij koepelorg nee nee nee 100% bij koepelorg

opmerkingen * tarieven inclusief collectiviteitskorting Antroposana * tarieven inclusief collectiviteitskorting Antroposana

** max. vergoeding arts en therapie samen, geneesmiddelen apart ** max. vergoeding arts en therapie samen, geneesmiddelen apart 

                                                                                                                      *** vergoeding alle antrop. beroepsverenigingen bij NVAZ                                                                   *** alleen vergoeding antrop. beroepsvereniging NVAA

verzekeraar+basispremie              Salland      € 96,75                      ONVZ          €   96,51 (ledencollectief incl. 3% korting op BV en 7% op de AV)

naam polis Start Extra Plus Top Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit

AV-premie € 5,85 9,25 15,75 € 26,40 8,60 20,92 35,80 52,31 107,41

medische selectie nee nee nee nee  nee icm basisverzekering  ja  ja  ja

antrop. therapie  € nee 250*/** 350*/** 550*/** nee nee 65/250 *** 65/500 *** 65/500***

antrop+homeop geneesmiddelen €nee 250*/** 350*/** 550*/** nee nee 250** 500** 750**

antrop. en homeop. arts €nee 250*/** 350*/** 550*/** €27/20x* €27/20x* 85/ 750* 85/1000* 85/1250*

antrop. geneesm. W&W uit Dldnee nee nee nee nee nee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee nee nee nee nee nee

dieetadvies nee nee nee nee nee 120 200 100% 100%

fysiotherapie 6x*** 9x*** 15x*** 25x*** 9x 12x 35x 100% 100%

(max. 9 manueel) (max. 9 manueel)

contributie pat.verenigingnee nee 100% max 15,- 100% max 25,- nee nee 100% max. 25,- 100% 100%

opmerkingen *arts, therapie en geneesmiddelen samen; ** conform lijst beroepsverenig. Salland * behandeling door arts **geneesm+onderzoek samen

*** max. bedragen per behandeling  indien ther. geen contract *** beroepsver. conform lijst ONVZ



                                         Vergelijking polissen ziektekosten 2014 Aanvullende Verzekeringen: antroposofische zorg, dieetadvies, fysiotherapie,

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.                                           pagina 2 pag. 2 10-12-13

In dit overzicht is de korting op de collectiviteit van De Amersfoortse al meegenomen; bij overige verzekeraars is uitgegaan van de individuele premies.

Antroposofische en homeopatische geneeskunde en antropsofische en homeopatische geneesmiddelen worden in de onderstaande ziektekostenpolissen vergeleken. Tevens zijn dieetadvies,  

en fysiotherapie opgenomen in het overzicht. Door het grote onderscheid in de polisvoorwaarden op 'alternatieve behandelingen en geneesmiddelen' is een volledige 

vergelijking per definitie niet mogelijk. Dit overzicht pretendeert dan ook niet volledig te zijn. Ook andere vergoedingen zijn mede bepalend voor een goede keuze van uw zorgverzekering.

Lees de volledige polisvoorwaarden 2014 goed, óók de voetnoten voor details van de vergoedingen. Bij een aantal polissen behoren vergoedingen voor behandeling door antroposofische of 

homeop. artsen alsook antrop. therapie onder 'alternatieve behandelingen'. Antroposofische geneesmiddelen kunnen ook vermeld staan onder farmaceutische zorg. W&W: = Wala en Weleda 

verzekeraar+basispremie                      Delta Lloyd      € 89,55 / 98,45                  Univé        € 95,95 / 99,95

naam polis Start Extra Compleet Comfort Top Goed Beter Best

AV-premie € 13,25 € 24,20 37,2 € 55,65 131,95 8,75 18,25 31,95

medische selectie nee nee nee nee nee nee nee nee

antrop. therapie € nee max 50 p.d.tot max 50 p.d. max 50 p.d. max 50 p.d. 300*/** 500*/** 800*/**

 250*/** 500*/** 1000*/** 1500*/**

antrop+homeop geneesmiddelen €nee  250* 500* 1000* 1500* 300*Θ 500*Θ 800*Θ Θ alleen 

antrop. en homeop. arts €nee als ther.*/** als ther.*/** als ther.*/** als ther.*/** 300*/** 500*/** 800*/** geregistreerde

antrop. geneesm.W&W uit Dldnee nee nee nee nee nee nee nee HM/PH

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee nee nee nee nee geneesmiddelen

dieetadvies nee 100 150 200 100% nee nee 250

fysiotherapie 6x 9x 27x 36x 100% 200*** 400*** 600***       

contributie pat.verenigingnee nee nee 100% 100% nee nee nee

opmerkingen

verzekeraar+basispremie                      Avéro Achmea    €  99,75 / 104,10                    Zilveren Kruis Achmea   € 87,50 / 99,95     

naam polis Start Extra Royaal Excellent 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren

AV-premie € 12,22-16,80* 20,94-28,76* 28,67-39,37* 44,02-60,52* 6,55-10,25*** 11,35-17,90*** 18,50-30,99*** 35,35-59,15***

medische selectie nee nee nee ja nee nee nee ja

antrop. therapie € 40p.d** 40p.d** 40p.d** 40p.d** 40 p.d en 40 p.d en 40 p.d en 40 p.d en

max 440 max 640 max 16x max 20x  p.j 240*/** p.j 440*/** p.j 640*/** p.j 840*/**

antrop+homeop geneesmiddelen €100% tot 440*** 100% tot 640*** 100% 100% 100%tot max* 100%tot max* 100%tot max* 100%tot max*

antrop. en homeop. arts €40p.d** 40p.d**  60 pd/16x** 60pd/20x**                     als antrop. therapie *

max 440 max 640

antrop. geneesm. W&W uit Dldnee nee nee nee nee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee nee nee nee nee

dieetadvies nee nee nee 120 nee nee nee 120 *** premie

fysiotherapie 12x 27x 27x 100% 6x**** 12x**** 27x**** 100% (27x)**** AV afhankelijk

contributie pat.verenigingnee nee 25 100% nee nee nee nee **** 14,50 

opmerkingen  * AV-premies zijn leeftijd-afhankelijk  ** arts en ther(niet antrop) samen, max * vergoeding arts, therapie, geneesmiddelen samen indien geen

 vergoeding pd en jr, conform lijst beroepsver. *** gm en arts, therapie samen  ** zorgverlener conform lijst Zilveren Kruis beroepsver. contract

*arts, therapie en geneesmiddelen samen; ** conform lijst beroepsverenigingen respectievelijk Delta Lloyd / Univé; *** 80% indien geen contract
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In dit overzicht is de korting op de collectiviteit van De Amersfoortse al meegenomen; bij overige verzekeraars is uitgegaan van de individuele premies.

Antroposofische en homeopatische geneeskunde en antropsofische en homeopatische geneesmiddelen worden in de onderstaande ziektekostenpolissen vergeleken. Tevens zijn dieetadvies,  

en fysiotherapie opgenomen in het overzicht. Door het grote onderscheid in de polisvoorwaarden op 'alternatieve behandelingen en geneesmiddelen' is een volledige 

vergelijking per definitie niet mogelijk. Dit overzicht pretendeert dan ook niet volledig te zijn. Ook andere vergoedingen zijn mede bepalend voor een goede keuze van uw zorgverzekering.

Lees de volledige polisvoorwaarden 2014 goed, óók de voetnoten voor details van de vergoedingen. Bij een aantal polissen behoren vergoedingen voor behandeling door antroposofische of 

homeop. artsen alsook antrop. therapie onder 'alternatieve behandelingen'. Antroposofische geneesmiddelen kunnen ook vermeld staan onder farmaceutische zorg. W&W: = Wala en Weleda 

verzekeraar+basispremie                    OHRA         € 96,70   

naam polis Aanvullend Extra aanv. Uitgebreid

AV-premie € 10,2 19,25 35,3

medische selectie nee nee nee

antrop. therapie € 45 pd 250 pj*/** 45 pd 500 pj*/** 45 pd 750 pj*/**

antrop+homeop geneesmiddelen €250* 500* 750*

antrop. en homeop. arts €45 pd 250 pj*/** 45 pd 500 pj*/** 45 pd 750 pj*/**

antrop. geneesm. W&W uit Dldnee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee

dieetadvies nee 100 150

fysiotherapie 4x 9x 18x

contributie pat.verenigingnee nee nee

opmerkingen * arts, therapie en geneesmiddelen samen **zorgverlener conform lijst Ohra

verzekeraar+basispremie                     De Friesland         € 97,95 / 101,95

naam polis Budget Standaard Extra Optimaal

AV-premie € 6,50 13,50 € 18,95 € 36,95

medische selectie nee nee nee nee

antrop. therapie € nee 45 pd/ 250 pjr* 45 pd/ 500 pjr* 45 pd/ 750 pjr*

antrop+homeop geneesmiddelen €nee 100 125 150

antrop. en homeop. arts €nee 45 pd/ 250 pjr* 45 pd/ 500 pjr* 45 pd/ 750 pjr*

antrop. geneesm. W&W uit Dldnee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee

dieetadvies nee nee nee 120

fysiotherapie 9x ** 12x** 20x** 100% (36 beh)**

(max. 9 manueel) (max. 9 manueel) (max. 9 manueel)

contributie pat.verenigingnee nee nee 25

opmerkingen  *Arts en therapie samen, conform lijst De Friesland, geneesmid apart **22,- indien geen contract
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In dit overzicht is de korting op de collectiviteit van De Amersfoortse al meegenomen; bij overige verzekeraars is uitgegaan van de individuele premies.

Antroposofische en homeopatische geneeskunde en antropsofische en homeopatische geneesmiddelen worden in de onderstaande ziektekostenpolissen vergeleken. Tevens zijn dieetadvies,  

en fysiotherapie opgenomen in het overzicht. Door het grote onderscheid in de polisvoorwaarden op 'alternatieve behandelingen en geneesmiddelen' is een volledige 

vergelijking per definitie niet mogelijk. Dit overzicht pretendeert dan ook niet volledig te zijn. Ook andere vergoedingen zijn mede bepalend voor een goede keuze van uw zorgverzekering.

Lees de volledige polisvoorwaarden 2014 goed, óók de voetnoten voor details van de vergoedingen. Bij een aantal polissen behoren vergoedingen voor behandeling door antroposofische of 

homeop. artsen alsook antrop. therapie onder 'alternatieve behandelingen'. Antroposofische geneesmiddelen kunnen ook vermeld staan onder farmaceutische zorg. W&W: = Wala en Weleda 

verzekeraar+basispremie                    VGZ (incl. Trias)     € 95,95 / 99,95                      CZ              € 95,90 / 101,20

naam polis Goed Beter Best Vitaal Basis Plus Top 50+

AV-premie € 6,95 15,95 27,95 € 43,45 7,05 17,00 28,40 15,75

medische selectie nee nee nee nee nee nee nee nee

antrop. therapie € 300*/** 500*/** 800*/** 300* 30pd/250*/** 40pd/450*/** 40pd/650*/** 40 p.d./350*/**

antrop+homeop geneesmiddelen €300*Θ 500*Θ 800*Θ 300*Θ 200* 400* 600* 350*

antrop. en homeop. arts €300*/** 500*/** 800*/** 300* 30pd/250*/** 40pd/450*/** 40pd/650*/** 40 p.d./350*/**

antrop. geneesm. W&W uit Dldnee nee nee nee nee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee nee nee nee nee

dieetadvies nee nee 250 Max. 3 beh. 120 120 120 120

fysiotherapie 200*** 400*** 600*** 1000*** 250 500 1000 425

contributie pat.verenigingnee nee nee nee nee nee nee nee

opmerkingen  * arts, therapeut en geneesmidd samen, Θ alleen geregistreerde HM/PH gm. * therapie+geneesm. samen, max. vergoeding per dg en jr

**zorgverlener conform zorggids VGZ, ***80% indien geen contract  ** conform lijst CZ

verzekeraar+basispremie                    Menzis       € 95,50 / 99,50                       Energiek      € 96,75

naam polis Extravz 1 Extravz 2 Extravz 3 Start Extra Plus Top

AV-premie € 7,45 18,20 36,70 5,85 9,25 15,75 € 26,40

medische selectie nee nee nee nee nee nee nee

antrop. therapie € nee 400    80%* 600   80%* nee 250 80% */** 350 80% */** 550 80% */**
antrop+homeop geneesmiddelen €nee 400    80%* 600   80%* nee 250 80% */** 350 80% */** 550 80% */**

antrop. en homeop. arts €nee 400    80%* 600   80%* nee 250 80% */** 350 80% */** 550 80% */**

antrop. geneesm. W&W uit Dld ja ja ja nee nee nee nee

buitenland 5 antrop. kliniekennee nee nee nee nee nee nee

dieetadvies nee 2 uur 4 uur nee nee nee nee

fysiotherapie, niet antroposofisch9x*** 18x*** volledig*** 6x*** 9x*** 15x*** 25x***

(max. 9 manueel) (max. 9 manueel)

contributie patiëntverenigingmax 25 max 25 max 40 nee nee nee nee

opmerkingen * behandeling  therapeut, consult bij arts en geneesmiddelen samen ** vergoeding geneesmid*arts, therapie en geneesmidd samen; ** conform lijst beroepsver. Energiek

apart van arts en therapie  *** zorgverlener conform lijst Menzis, anders eigen *** max. bedragen per behandeling  indien geen contract

                                                       bijdrage     **** €20 eigen bijdrage basisverz +indien geen contract max €45/zitting


