De beroepsgroep V&VN AZ wordt in 2019 erkend door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VGZ ( Univé, Bewuz+,IZZ,IZA, Zekur.nl, UMC, United Consumers, VGZ)
Menzis (Ander zorg, HEMA, PMA Menzis)
DSW (stad holland, In Twente, DSW)
Zorg & Zkerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid)
Enzo (Salland , Zorg Direct)
Ditzo (Amersfoortse, DITZO)
ONVZ (PNO zorg, VvAA, ONVZ)
Promovendum ( Promovendum, Besure, National academic)
Aevitae

En de beroepsgroep V&VN AZ wordt in 2019 NIET erkend door:
10. Achmea (FBTO, Avero, Friesland*, Zilveren Kruis, Pro Life, OZF, Interpolis, Zie Zo)
*de Friesland heeft NVAZ wel in de lijst van erkende beroepsverenigingen staan.
11. CZ (Ohra, just, Nationale nederlanden, CZ )
9 december 2018 op internet geconstateerd door Josien van Sandick secretaris V&VN AZ.
Er kunnen geen rechten verbonden worden aan deze informatie.
Welke tarieven vergoed worden hangt van de aanvullende verzekering af.
Let op: het gaat om erkenning vanuit Aanvullende Verzekering.
VGZ, Univé, Bewuz+,IZZ,IZA, Zekur.nl, UMC, United Consumers:
is bekend dat zij tnt zonder problemen vergoeden maar het is lastig om ons te vinden.
https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker?icmp=ws-103
Menzis, Ander zorg, HEMA, PMA :Onder alternatieve behandelswijzen/ Antroposfie /in de
lijst met erkende beroepsgroepen staat onze beroepsgroep genoemd.
https://www.menzis.nl/vergoedingen/a/alternatieve-behandelwijzen-en-geneesmiddelen
DSW, Stad holland, In Twente:
https://web.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Alternatieve%20Geneeswijzen
Zorg & Zekerheid , AZVZ:
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/alternatieve-zorg
Enzo/ Salland, Zorg Direct:
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/alternatieve-behandelingen

Ditzo, Amersfoortse:
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/documents/57604%20voorwaarden%20ditzo%20aanvul
lende%20zorgverzekering%202019.pdf
ONVZ, PNO zorg, VvAA:
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/alternatieve-geneeswijzen
Promovendum, Besure, National academic:https://zorgzoeker.promovendum.nl/
Aevitae: https://www3.aevitae.com/zoek-eucare-zorgverlener

Algemene informatie is te oa te vinden op de volgende websites:
•

De Antoposoana polis kan in 2019 niet meer afgesloten
worden. https://www.antroposana.nl/polis

•

Het is van belang om mensen erop te wijzen dat het mogelijk is om als aanvullende
verzekering een restitutie-polis af te sluiten. Hiermee heb je meer keuze vrijheid in het
kiezen van een zorgverlener. De kosten liggen wel
hoger. https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/restitutiepolis

•

Men kan op allerlei site's zorgverzekeringen vergelijken. Er is te zoeken via de
zorgwijzer.
https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker#/search?deductible=1&origin=footer
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde
Je kunt daar ook opzoeken welke verzekeringen bij elkaar
horen: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/41-zorgverzekeraars-innederland-wie-hoort-bij-wie

•
•
•
•

