
Vergoedingsoverzicht 2019   
 

 
 
     
Aevitae (ASR) (Bron: www.aevitae.nl)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Basic €100 per jaar €100 per jaar €100 per jaar - 
Plus €200 per jaar €200 per jaar €200 per jaar - 
Top €200 per jaar €200 per jaar €200 per jaar - 
VIP €200 per jaar €200 per jaar €350 per jaar - 
     
Anderzorg (Bron: anderzorg.nl/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Budget - - - - 
Jong €200 per jaar €200 per jaar 80% van de beh. tot €500 - 
Extra - €200 per jaar 80% van de beh. tot €500 - 
Fysiotherapie 9 - - - - 
Fysiotherapie 18 - - - - 

     
Avéro Achmea (Bron: https://www.averoachmea.nl/Downloads/Vergoedingenwijzer-2019-Avero-75411.pdf)  
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Intro - - - - 
Start - - - - 
Royaal € 250  €200 per verzekeringsduur € 300  - 
Excellent € 250  €200 per verzekeringsduur € 300  - 

     
CZ (Bron: https://www.cz.nl/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Basis €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
Plus €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
Top €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
Jongeren €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
Gezinnen €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
50+ €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 



     
De Amersfoortse (a.s.r.) (Bron: https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering)  
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Start €150 per jaar €150 per verzekeringsduur €150 per jaar - 
Extra €250 per jaar €250 per verzekeringsduur €250 per jaar - 
Uitgebreid €350 per jaar €350 per verzekeringsduur €350 per jaar - 
Optimaal €500 per jaar €500 per verzekeringsduur €500 per jaar - 

     
De Friesland (Bron: https://www.defriesland.nl/consumenten/vergoedingen/default.aspx)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
AV Budget - - - - 
AV Standaard €250 per jaar - - - 
AV Extra €250 per jaar €150 eenmalig per verzekeringsduur €300 per verzekeringsduur - 
AV Optimaal €250 per jaar €150 eenmalig per verzekeringsduur €500 per verzekeringsduur - 

     
Delta Lloyd (Bron: http://www.deltalloyd.nl/zorgverzekering/aanvullende-verzekeringen/index.jsp)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Start €200 per jaar - - - 
Extra €200 per jaar €100 per jaar €500 per jaar - 
Compleet €200 per jaar €150 per jaar €750 per jaar - 
Comfort €400 per jaar €400 per jaar €1000 per jaar - 
Top €500 per jaar 100% €1500 per jaar - 
Zilver €230 per jaar - - - 
Zorg 1 €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 
Zorg 2 €230 per jaar €200 per verzekeringsduur €570 per verzekeringsduur - 

     
Ditzo (a.s.r.) (Bron: http://www.ditzo.nl/zorgverzekering/voorwaarden)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
ZorgGoed - - - - 
ZorgBeter - - - - 
ZorgBest €100 per jaar 75% tot €400 per verzekeringsduur 75% tot €250 per jaar - 

     
 
 
    



DSW (Bron: https://web.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen)  
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
AV-Compact - - - - 
AV-Standaard 75% tot €150 per jaar 75% tot €150 per jaar 75% tot €470 per verzekeringsduur - 
AV-Student 75% tot €150 per jaar 75% tot €150 per jaar 75% tot €470 per verzekeringsduur - 
AV-Top 75% tot €150 per jaar 75% tot €150 per jaar 75% tot €470 per verzekeringsduur - 
     
FBTO (Bron: https://www.fbto.nl/zorgverzekering/paginas/vergoedingen.aspx)   
Module Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Gezichtszorg & 
Orthodontie €250 per jaar €250 per jaar €250 per jaar - 
Spieren & Gewrichten - - - - 

     
HollandZorg (ENO) (Bron: https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoeding)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Start - - - - 
Extra 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar 
Plus 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar 
Top 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar 

     
Let op: Voor acnetherapie, camouflagetherapie, litteken- en huidvlekkenbehandeling en laserontharing geldt de vergoeding voor al deze behandelingen samen. 
     
Interpolis (Bron: https://mijn.interpolis.nl/zorgverzekering/vergoedingen/paginas/overzicht.aspx)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
ZonderZorgen €250 per jaar €200 per verzekeringsduur €300 per jaar - 
ZonderMeer - - - - 
Meerzeker - - - - 
     
IZA (Bron: https://www.iza.nl/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Classic Comfort - € 165 per drie aaneengesloten jaren € 445 per jaar - 
Extra Zorg 1 €26 per beh., max. 15 beh. per jaar €200 per jaar €600 per verzekeringsduur - 
Extra Zorg 2 €26 per beh., max. 15 beh. per jaar €200 per jaar €600,- per verzekeringsduur - 
Extra Zorg 3 €26 per beh., max. 15 beh. per jaar €250 per jaar €1000 per verzekeringsduur - 
Extra Zorg 4 €26 per beh., max. 15 beh. per jaar €500 per jaar €1500 per verzekeringsduur - 



     
IZZ (Bron: https://www.izz.nl/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Extra 1 - - - - 
Extra 2 €200 per jaar €200 per jaar €570 per verzekeringsduur - 
Extra 3 €200 per jaar €200 per jaar €570 per verzekeringsduur - 
     
Menzis (Bron: https://www.menzis.nl/vergoedingen)     
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
ExtraVerzorgd 2 €200 per jaar €200 per jaar 80% tot €500 per verzekeringsduur €200 per jaar 
ExtraVerzorgd 3 €200 per jaar €200 per jaar 80% tot €1000 per verzekeringsduur €200 per jaar 
JongerenVerzorgd €200 per jaar €200 per jaar 80% tot €500 per verzekeringsduur - 
     
OHRA (Bron: http://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/)     
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Aanvullend €50 per jaar €50 per jaar €100 per jaar - 
Extra aanvullend €100 per jaar €100 per jaar €150 per jaar - 
Uitgebreid €150 per jaar €150 per jaar €200 per jaar - 
     
ONVZ (Bron: https://www.onvz.nl/particulier/vergoedingen/handig/vergoedingswijzer)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Benfit €500 tot 21 jaar € 70  €350 per verzekeringsduur - 
Extrafit €250 tot 21 jaar € 70  €150 per verzekeringsduur - 
Optifit 100% tot 21 jaar € 70  €750 per verzekeringsduur - 
Topfit 100% tot 21 jaar € 120  €1500 per verzekeringsduur - 
Superfit 100% € 120  €2000 per verzekeringsduur - 

     
PNO Zorg (Bron: https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Beter €250 per jaar tot 21 jr €70 per jaar €150 per verzekeringsduur - 
Plus €500 per jaar tot 21 jr €70 per jaar €350 per verzekeringsduur - 
Optimaal 100% tot 21 jr €70 per jaar €750 per verzekeringsduur - 
Top 100% tot 21 jr €120 per jaar €1.500 per verzekeringsduur - 
Excellent 100% €120 per jaar €2.000 per verzekeringsduur - 



     
Salland (ENO) (Bron: https://www.salland.nl/productvergelijker/2019    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Start - - - - 
Extra 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar - 
Plus 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar - 
Top 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar - 

     
Let op: Voor acnetherapie, camouflagetherapie, litteken- en huidvlekkenbehandeling en laserontharing geldt de vergoeding voor al deze behandelingen samen. 

     
Univé (Bron: 
https://www.unive.nl/zorgverzekering/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Aanvullend goed €300 per jaar €300 per jaar €300 per jaar - 
Aanvullend beter €500 per jaar €500 per jaar €500 per jaar - 
Aanvullend best €700 per jaar €700 per jaar €700 per jaar - 
Module Fysiotherapie - - - - 

     
Let op: Voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing geldt de vergoeding voor al deze behandelingen samen.  
     
VGZ (Bron: https://www.vgz.nl/vergoedingen)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
AV Goed €300 per jaar €300 per jaar €300 per jaar - 
AV Beter €500 per jaar €500 per jaar €500 per jaar - 
AV Best €700 per jaar €700 per jaar €700 per jaar - 
Mix - - - - 
Jong Uitgebreid €300 per jaar €300 per jaar €300 per jaar - 
Single/ Duo Uitgebreid €300 per jaar €300 per jaar €300 per jaar - 
Gezin Uitgebreid €500 per jaar €500 per jaar €500 per jaar - 
Vitaal Uitgebreid €500 per jaar €500 per jaar €500 per jaar - 
Rotterdampakket €500 per jaar €500 per jaar €500 per jaar - 

     
Let op: Voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing geldt de vergoeding voor al deze behandelingen samen  
     



 

Zilveren Kruis (Bron: 
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Overzicht.aspx)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Aanvullend 1 ster - - - - 
Aanvullend 2 sterren - - - - 
Aanvullend 3 sterren €250 per jaar €200 per verzekeringsduur €300 per jaar - 
Aanvullend 4 sterren €250 per jaar €200 per verzekeringsduur €300 per jaar - 

     
Zorg en Zekerheid (Bron: https://www.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/)    
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Basis - 50% tot €115 per jaar 50% tot €550 per verzekeringsduur - 
Sure €150,- per jaar 50% tot. €115 per jaar 50% tot €550 per verzekeringsduur - 
Standaard - 50% tot €115 per jaar 50% tot €550 per verzekeringsduur - 
GeZZin compact - - - - 
GeZZin €250 per jaar 75% tot €115 per jaar 75% tot €600 per verzekeringsduur - 
Top €150 per jaar 75% tot €115 per jaar 75% tot €600 per verzekeringsduur - 
Plus - 75% tot €115 per jaar 75% tot €600 per verzekeringsduur - 
Totaal €250 per jaar 100% tot max. €150 per jaar 100% tot €800,- per verzekeringsduur - 

     
ZorgDirect (ENO) (Bron: https://www.zorgdirect.nl/productvergelijker/2019)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Start - - - - 
Extra 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar 75% tot €200 per jaar - 
Plus 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar 75% tot €300 per jaar - 
Top 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar 75% tot €400 per jaar - 

     
Let op: Voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing geldt de vergoeding voor al deze behandelingen samen.  
     
Zorgzaam (Univé) (Bron: https://www.zorgzaamverzekerd.nl/vergoedingen)   
Pakket Acnetherapie Camouflagetherapie Laserontharing Pigment-/vaatlaser 
Zorgzaam ster 2 - 90% tot €160 per verzekeringsduur 90% tot €275 per jaar - 
Zorgzaam ster 3 - 90% tot. €160 per verzekeringsduur 90% tot €275 per jaar - 
Zorgzaam ster 4 90% tot €20 per beh., 15 beh. per jaar 90% tot €160 per verzekeringsduur 90% tot €275 per jaar - 


