Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2020
Naam zorgverzekeraar
Aevitae (1)
Amersfoortse
AnderZorg
(Menzis)
AZVZ (2)
CZ
Nationale
Nederlanden (3)
DSW
FBTO
De Friesland
AON (IAK)(4)
Interpolis
IZA
Menzis
OHRA
ONVZ
PNO
Pro Life
Promovendum
Salland
Stad Holland
Univé
VGZ
VvAA

Acne

Camouflage

Elektrisch
ontharen

IPL

Laser

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2020
Naam zorgverzekeraar
Zilveren Kruis

Acne

Camouflage

Elektrisch
ontharen

IPL

Laser

Zorg/zekerheid

Niet meer in de lijst:
Avéro Achmea:
OZF:
De Goudse:
IZA CURA:
IZZ:
Delta Lloyd:

fuseert vanaf 1 januari 2020 met Zilveren Kruis.
OZF wordt vanaf 1 januari 2020 ook Zilveren Kruis.
De zorgverzekeringen van De Goudse zijn in 2019 ondergebracht bij Aevitae en/of Zorg en zekerheid.
is nu VGZ.
Voor de aanvullende verzekeringen werkt IZZ samen met CZ
en VGZ. Voor de vergoedingen zie bij deze verzekeraars.
overgenomen door Nationale Nederlanden.

Legenda
Vergoeding aan schoonheidsspecialisten
Geen vergoeding aan schoonheidsspecialisten
Onder supervisie van dermatoloog of huidtherapeut*
(1)
(2)
(3)
(4)

Aevitae vraagt om een indicatie van een huid- of huisarts.*
AVZV vergoedt alleen de behandeling van acne volgens zorgprofiel 1.
Nationale Nederlanden vergoedt de acne behandeling, maar niet als daar
IPL/laser bij wordt toegepast. Dat laatste moet onder verantwoordelijkheid van een dermatoloog of huidtherapeut.
IAK is in 2019 ondergebracht bij AON en verzekert alleen maatwerk met
individuele collectiviteiten. De voorwaarden kunnen dus verschillend zijn.

* zie voor alle voorwaarden van supervisie de polisvoorwaarden.

Disclaimer en verantwoordelijkheid cliënt
Dit overzicht werd samengesteld op 18 december 2019.
Een vergoeding door een zorgverzekeraar is de verantwoordelijkheid van de cliënt. Lees
de kleine letters van de aanvullende verzekering nauwkeurig.
Zij (of hij) zal bijvoorbeeld in de gaten moeten houden of een verwijzing van een specialist of huisarts nodig is, en of er andere voorwaarden zijn, bijvoorbeeld dat alleen een
vergoeding wordt gegeven voor een bezoek aan een door de verzekeringsmaatschappij
aangewezen schoonheidsspecialist.
Wij hebben getracht dit overzicht zo compleet mogelijk te maken. Mocht er een verzekeringsmaatschappij ontbreken, dan horen wij dat graag. We zullen deze dan toevoegen.
ANBOS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van gegevens, omdat
zij afhankelijk is van externe bronnen, zoals polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen. Er kunnen aan dit overzicht dan ook geen rechten worden ontleend.
Woerden, 18 december 2019

