
                                                                 
Betreft : Overzicht zorgverzekeraars 2019 (Volwassenen)
Naam : 
Geb. datum : 
Zorgverzekeraar : 

        
De vergoeding voor orthodontie kan zowel in een, vaak uitgebreid, aanvullend pakket als in een tandheelkundig 
verzekeringspakket opgenomen zijn. Voor volwassenen is deze vergoeding vaak zeer beperkt of duur. Niet vreemd 
natuurlijk, u zult zich namelijk niet snel gaan verzekeren voor een beugelbehandeling wanneer u deze behandeling niet 
verwacht, de verzekeraar houdt hier dus rekening mee in zijn premie/vergoeding. Let bij het afsluiten van een 
verzekering in verband met een te verwachten orthodontische behandeling op of de verzekeraar geen wachttijd of 
bepaalde voorwaarden voor de vergoeding (bijvoorbeeld het uitsluiten van esthetische behandelingen of behandelingen 
waarvoor geen medische noodzaak is) hanteert.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoeding van orthodontie voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Overige verzekeraars met vergoedingen voor orthodontie vindt u via vergelijkmondzorg.nl

Zorgverzekeraar Aanvullende verz. Budget  Tarief Bijzonderheden/Restricties
Aevitae Vip pakket €500 €48.30 100% 
Amersfoortse Uitgebreid €1000 €35,50 80% (1ste jaar maximaal €500)
Amersfoortse Optimaal €1500 €56,50 100% (1ste jaar maximaal €500)
CZ Tandarts €345 €20,15 Nee 80% 
De Friesland AV Tand Optimaal €750 €33,95 100% (icm overige tandartskosten)
DSW AV Top €1000 €36,00 75% 1 jaar wachttijd
In Twente AV TOP €1000 €36,00 1 jaar wachttijd
IZZ Zorg vd Zorg extra 3 €500 €96,00 éénmalig
IZA Extra Zorg 2 €500 €24,25 Gemeente, Provincies en Waterschappen

IZA Extra Zorg 3 €750 €29,20 Gemeente, Provincies en Waterschappen

IZA Extra Zorg 4 €1000 €63,60 Gemeente, Provincies en Waterschappen
Menzis Tandverzorgd 750 €500 €31,95 80% 1 jaar wachttijd
Nationale Nederlanden TOP €1500 €136,50 100% heel veel premie!!
ONVZ TopFit €500 €38,59 100% Acceptatie-eisen
Promovendum Excellent €1135 €57,90 100% (minimaal 2 jr AV verz.)
PNO  TOP €500 59,98 Meer premie dan vergoeding
Stad Holland  Standaard AV €685 €22,00 75% 1 jaar wachttijd 
Stad Holland Uitgebreide AV €1000 €37,25 75% 1 jaar wachttijd
Stad Holland  Extra Uitgebreide AV €1250 €51,00 80% 1 jaar wachttijd
Univé TandBeter €500 €25,95 Nee, geen acceptatie-eisen
Univé Tand Best €1500 €45,95 100% Acceptatie-eisen
VGZ Tand Beter €500 €20,19 Nee, geen acceptatie-eisen
VGZ Tand Best €1500 €39,39 100% Acceptatie-eisen
Zorg & Zekerheid AV Top €500 €40,80 75%  éénmalig

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor 
de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Belangrijk om te checken is of de nieuwe zorgverzekeraar geen wachttijd hanteert en of er geen restricties zijn 
ten aanzien van lopende behandelingen, indien van toepassing.
U dient voor 31 december uw huidige verzekering te beëindigen, ook uw aanvullende verzekering!!

Let u erop een naturapolis is gecontracteerde zorg, met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze. 
Bij een naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar waar u naar toe moet.

Er bestaan ook collectieve verzekeringen die wellicht een betere vergoeding hebben dan bovenstaand, het 
verdient aanbeveling dit goed bij uw zorgverzekeraar te checken.

Als u telefonisch contact heeft met een zorgverzekeraar schrijft u dan naam, datum en korte inhoud op .


