
     

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 
Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen 
 
Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden 
   
Agis   
Compleet max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF, Landelijk 

Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 
Comfort max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF, Landelijk 

Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 
ComfortPluspolis max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF, Landelijk 

Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 
50+ Actief Polis  max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF, Landelijk 

Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 
   
Avéro Achmea  
ROYAAL max. € 25,-  Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal € 25,- per lidmaatschap per 

kalenderjaar 
EXCELLENT 100% - 
   
CZ 

Excellent 100%  

Max. 2 patientenverenigingen per jaar . Patiëntenvereniging is een vereniging die 
opkomt voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg en 
die (aspirant)lid is van of aangesloten is bij: NPCF, CG-Raad, Platform VG, LPGGz. 

Supertop 100%  

Max. 2 patientenverenigingen per jaar . Patiëntenvereniging is een vereniging die 
opkomt voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg en 
die (aspirant)lid is van of aangesloten is bij: NPCF, CG-Raad, Platform VG, LPGGz. 

   
De Amersfoortse  
Aanvulling Optimaal 2012 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij een landelijk of regionaal patiënten- en 

consumentenplatform 
   
De Friesland 
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AV Optimaal 2012 max.  € 25,- per jaar Patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF, Landelijk Platform GGZ of CG-

Raad 
AV Excellent 2012 max. € 50,- per jaar Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF, LpGGZ of CG-Raad 
AV 55 Plus 2012 max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF, LpGGZ of CG-Raad 
   
Delta Lloyd 
Delta Lloyd Comfort 100% Landelijke of regionale patiëntenvereniging, kruisvereniging of thuiszorginstelling. 

Een patiëntenvereniging komt op voor de belangen van patiënten en consumenten 
in de gezondheidszorg en is (aspirant)lid van of aangesloten bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Landelijk Platform GGz (zie begripsomschrijving) 

Delta Lloyd Top 100% Landelijke of regionale patiëntenvereniging, kruisvereniging of thuiszorginstelling. 
Een patiëntenvereniging komt op voor de belangen van patiënten en consumenten 
in de gezondheidszorg en is (aspirant)lid van of aangesloten bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Landelijk Platform GGz (zie begripsomschrijving) 

   
IAK 
Compleet max. € 75,- pp/jaar voor lidmaatschap patiëntenvereniging (tezamen) 
Extra Compleet max. € 75,- pp/jaar  voor lidmaatschap patiëntenvereniging (tezamen) 
Comfort max. € 75,- pp/jaar  voor lidmaatschap patiëntenvereniging (tezamen) 
   
Kettlitz Wulfse Verzekeringen (Avero Achmea) Zie vergoedingen bij Avero Achmea 
   
Kiemer Zorgverzekeraar  
AV Ayla max. € 50,- per jaar Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF, Landelijk Platform GGz of CG-

Raad 
   
Menzis 
ExtraVerzorgd 1 max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Bij declaratie bewijs 

van betaling van het lidmaatschap toevoegen (welke vereniging en voor welk jaar). 
ExtraVerzorgd 2 max. € 25,- per jaar  Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Bij declaratie bewijs 

van betaling van het lidmaatschap toevoegen (welke vereniging en voor welk jaar). 
ExtraVerzorgd 3 max. € 45,- per jaar Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Bij declaratie bewijs 

van betaling van het lidmaatschap toevoegen (welke vereniging en voor welk jaar). 
ExtraVerzorgd 4 max. € 45,- per jaar Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Bij declaratie bewijs 

van betaling van het lidmaatschap toevoegen (welke vereniging en voor welk jaar). 
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OHRA 
OHRA Uitgebreid Vitaal  100% Een patiëntenvereniging komt op voor de belangen van patiënten en consumenten 

in de gezondheidszorg en is (aspirant)lid van of aangesloten bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Platform GGz (zie begripsomschrijving) 

OHRA Extra Uitgebreid 100% Een patiëntenvereniging komt op voor de belangen van patiënten en consumenten 
in de gezondheidszorg en is (aspirant)lid van of aangesloten bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Platform GGz (zie begripsomschrijving) 

   
ONVZ 
Optifit 2012 100%, max. € 25,- (eenmalig) Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U moet een kopie 

van het inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen 
Topfit 2012 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U moet een kopie 

van het inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen 
Superfit 2012 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U moet een kopie 

van het inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen 
   
Pro Life 
Mediumpolis max. € 25,- per verzekerde per 

kalenderjaar  
Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. 
Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 

Largepolis max. € 25,- per verzekerde per 
kalenderjaar  

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. 
Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 

Extra Largepolis max. € 25,- per verzekerde per 
kalenderjaar  

Patiëntenvereniging en/of ouderenbond is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. 
Vergoeding tegen overlegging van betalingsbewijs 

   
Salland 
Salland Plus max. € 15,- per kalenderjaar Patiëntenvereniging is lid van of aangesloten bij de NPCF, CG-Raad, Landelijk 

Platform GGz of Platform VG 
Salland Top max. € 25,- per kalenderjaar  Patiëntenvereniging is lid van of aangesloten bij de NPCF, CG-Raad, Landelijk 

Platform GGz of Platform VG 
Gezinspolis max. € 25,- per kalenderjaar  Patiëntenvereniging is lid van of aangesloten bij de NPCF, CG-Raad, Landelijk 

Platform GGz of Platform VG 
55-pluspolis max. € 25,- per kalenderjaar  Patiëntenvereniging is lid van of aangesloten bij de NPCF, CG-Raad, Landelijk 

Platform GGz of Platform VG 
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Stad Holland Zorgverzekeraar 
AV Zorg deLuxe 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij een landelijk of regionaal Patiënten- en 

Consumenten Platform  
   
TakeCareNow! (Agis Zorgverzekeringen) 
t@ke 2  max. € 25,- per verzekerde per 

kalenderjaar  
Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF, Landelijk Platform GGZ of CG-
Raad. Vergoeding na overlegging van betalingsbewijs. 

t@ke 3 max. € 25,- per verzekerde per 
kalenderjaar  

Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF, Landelijk Platform GGZ of CG-
Raad. Vergoeding na overlegging van betalingsbewijs 

   
Univé ZEKUR 
Extra ZEKUR Zorg max. € 25,- (eenmalig) Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF. U moet een kopie van het 

inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen 
   
VvAA Zorgverzekering 

Basis 
100%, max. 25 euro p.p. per 
verzekering.  

Patiëntenvereniging aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Vergoeding na 
overleggen van inschrijvings- en betalingsbewijs. 

Top 100%, max. 25 euro p.p. per jaar.  
Patiëntenvereniging aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. Vergoeding na 
overleggen van inschrijvings- en betalingsbewijs. 

   
Zorg en Zekerheid  
AV-Basis 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-Standaard 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-GeZZin Compact 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-Top 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-GeZZin   100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-Plus 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
AV-Totaal 100%, max. € 20,- per jaar Het moet een patiëntenvereniging zijn voor verzekerden met een chronische 

aandoening. 
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GEEN VERGOEDING 
 Aevitae 
 Anderzorg  
 Azivo 
 AZVZ 
 Besured                                                                    
 Blue 
 CZ Direct 
 De Goudse 
 Ditzo 
 DSW Zorgverzekeraar 
 DVZ Achmea 
 Energiek 
 FBTO 
 Ik-Zorg voor mijzelf 
 Interpolis ZorgActief 
 IZA Cura 
 IZA Zorgverzekeraar 
 IZZ Zorgverzekeraar 
 National Academic 
 OZF Achmea 
 PNO Ziektekosten 
 Promovendum 
 SIZ 
 Trias 
 Unive 
 VGZ 
 YouCare 
 Zilveren Kruis Achmea 
 Zorgverzekeraar UMC 

 


