
Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen zorgverzekeraars 2020
Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Basis Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog en podoposturaal therapeut. 

Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of 

repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen. Indien steunzolen aangeschaft of gerepareerd 

worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners dan is de vergoeding € 50.

Plus Maximaal € 100 per persoon per kalenderjaar Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog en podoposturaal therapeut. 

Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of 

repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen. Indien steunzolen aangeschaft of gerepareerd 

worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners dan is de vergoeding € 75.

Extra Maximaal € 125 per persoon per kalenderjaar Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog en podoposturaal therapeut. 

Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of 

repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen. Indien steunzolen aangeschaft of gerepareerd 

worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners dan is de vergoeding € 100.

Top Maximaal € 250 per persoon per kalenderjaar Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog en podoposturaal therapeut. 

Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of 

repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen. Indien steunzolen aangeschaft of gerepareerd 

worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners dan is de vergoeding € 150.

Vip Maximaal € 500 per per persoon per kalenderjaar Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog en podoposturaal therapeut. 

Tot de behandeling worden naast de consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen of 

repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen. Indien steunzolen aangeschaft of gerepareerd 

worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners dan is de vergoeding € 250.

AnderZorg Budget Geen vergoeding

AnderZorg Jong Podologie, podotherapie en orthopedische 

steunzolen: max. € 150 per kalenderjaar. Maximum 

bedrag/budget voor voetzorg (behandeling en 

steunzolen). 

Men krijgt een vergoeding voor orthopedische steunzolen, reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, 

podologie, podoposturale therapie en podotherapie tot een maximumbedrag (totaal). De behandelingen en 

hulpmiddelen worden opgeteld tot het maximumbedrag is bereikt. 

AnderZorg Extra Podologie, podotherapie en orthopedische 

steunzolen: max. € 150 per kalenderjaar. Maximum 

bedrag/budget voor voetzorg (behandeling en 

steunzolen). 

Men krijgt een vergoeding voor orthopedische steunzolen, reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, 

podologie, podoposturale therapie en podotherapie tot een maximumbedrag (totaal). De behandelingen en 

hulpmiddelen worden opgeteld tot het maximumbedrag is bereikt. 

Avéro
Alle polissen van Avéro zijn 

overgenomen door Zilveren Kruis

AV-AZVZ-Comfort Geen vergoeding

AV-AZVZ-Comfort-Extra Podo(posturaal)therapie en podologie: max.

€ 115 per verzekerde per kalenderjaar

Steunzolen: 100% max. € 60,00 

In aanmerking komen de kosten van behandelingen/consulten door een registerpodoloog, podoposturaal therapeut,

podotherapeut of orthopedisch schoenmaker, per verzekerde, per kalenderjaar.

Ready 2 go geen vergoeding podotherapeut of orthopedisch schoenmaker, per verzekerde, per kalenderjaar.

Love 2 move geen vergoeding

All-in 1 Max. € 70 per verzekerde per kalenderjaar Tot de behandeling worden naast de

consulten ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen en afleveren van

podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.

Besured

Aevitae

Anderzorg (menzis)

AZVZ (Scheepvaart)
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Tand geen vergoeding

Fysio geen vergoeding

Buitenland geen vergoeding

AV Basis

AV Jongeren

Algemene voetzorg max. € 70 per kalenderjaar en 

max € 60 per jaar voor steunzolen

AV Plus

AV Top

Algemene voetzorg max. € 115 per kalenderjaar en 

max € 75 per jaar voor steunzolen

AV Gezinnen

AV 50+

AV Ideaal Pakket

Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en 

max € 60 per jaar voor steunzolen

AV Excellent

AV Supertop

Algemene voetzorg 100% en max € 75 per jaar voor 

steunzolen

Basic

Extra

Steunzolen: max. € 60 per verzekerde per 

kalenderjaar (Het maximumbedrag dat hier genoemd 

staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen 

voetzorg).

Steunzolen worden geleverd door registerpodoloog of podotherapeut.Wij vergoeden het aanmeten, de aanschaf en 

reparatie van steunzolen. De steunzolen en voetzorg hulpmiddelen worden gemakt door een orthopedisch 

schoenmaker of de orthopedisch instrumentmaker, podotherapeut, podoloog of pedicure geleverd.Het 

maximumbedrag dat hier genoemd staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen voetzorg.

Basic Voetbehandeling door podotherapeut of 

registerpodoloog: max. € 70 per verzekerde per 

kalenderjaar

Een podotherapeut of podoloog voert de voetzorg uit. Een akkoordverklaring is niet nodig.

Extra Voetbehandeling door podotherapeut of 

registerpodoloog: max. € 115 per verzekerde per 

kalenderjaar

Een podotherapeut of podoloog voert de voetzorg uit. Een akkoordverklaring is niet nodig.

Jongeren PZP

Basis PZP

Plus PZP

Steunzolen: max. € 55 per verzekerde per 

kalenderjaar

De orthopedisch schoenmaker of de orthopedisch instrumentmaker die de steunzolen maakt, hebben wij erkend of 

heeft met ons een zorg- en/of internetovereenkomst gesloten. Een arts heeft vastgesteld dat de zorg medisch 

noodzakelijk is. 

Jongeren PZP

Basis PZP

Algemene voetzorg: max. € 70 per verzekerde per 

kalenderjaar

U kunt zelf uw podotherapeut of registerpodoloog kiezen, als deze maar door CZ erkend is. Verwijzing huisarts 

noodzakelijk.

Plus PZP Algemene voetzorg: max. € 115 per verzekerde per 

kalenderjaar. 

Idem als Jongeren PZP

Start Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: € 

100 per kalenderjaar. 

Steunzolen: € 50 per kalenderjaar. 

U wordt behandeld door een podotherapeut,registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Wij vergoeden alleen 

behandelingen en consulten. U krijgt de steunzolen of therapeutische zolen geleverd door een orthopedisch 

schoenmaker, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Voor steunzolen heeft een verwijzing 

gekregen van de behandelend arts, podotherapeut, registerpodoloog  of podoposturaal therapeut. 

Extra Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: € 

250 per kalenderjaar.

Steunzolen: €100 per kalenderjaar.  

U wordt behandeld door een podotherapeut,registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Wij vergoeden alleen 

behandelingen en consulten. U krijgt de steunzolen of therapeutische zolen geleverd door een orthopedisch 

schoenmaker, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Voor steunzolen heeft een verwijzing 

gekregen van de behandelend arts, podotherapeut, registerpodoloog  of podoposturaal therapeut. 

Uitgebreid Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: € 

500 per kalenderjaar. 

Steunzolen: €150 per kalenderjaar.  

U wordt behandeld door een podotherapeut,registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Wij vergoeden alleen 

behandelingen en consulten. U krijgt de steunzolen of therapeutische zolen geleverd door een orthopedisch 

schoenmaker, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Voor steunzolen heeft een verwijzing 

gekregen van de behandelend arts, podotherapeut, registerpodoloog  of podoposturaal therapeut. 

Optimaal Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 

100 % vergoeding per kalenderjaar. Steunzolen: € 200 

per kalenderjaar.  

U wordt behandeld door een podotherapeut,registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Wij vergoeden alleen 

behandelingen en consulten. U krijgt de steunzolen of therapeutische zolen geleverd door een orthopedisch 

schoenmaker, podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut. Voor steunzolen heeft een verwijzing 

gekregen van de behandelend arts, podotherapeut, registerpodoloog  of podoposturaal therapeut. 

CZdirect

CZ PZP 

(PolitieZorgpolis)

Bewuzt (VGZ)

CZ

De Amersfoortse
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

AV Extra max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar

Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 jaar

1. Verplicht verwijzing van huisarts of medisch specialist.

2. De zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij Stichting LOOP.

3. Op de nota moet de geldige persoonlijke AGB-code van de zorgverlener staan én de beroepsvereniging of het 

register waarbij deze zorgverlener staat ingeschreven.

AV Optimaal max. € 250 per verzekerde per kalenderjaar

Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 jaar

Idem als AV Extra

AV Frieso Compleet max. € 250 per verzekerde per kalenderjaar

Steunzolen: volledig, een paar per kalenderjaar

Idem als AV Extra

Ditzo

ZorgBest Podo(posturale)therapie, podologie (inclusief 

steunzolen): 75% tot max. € 250 per verzekerde per 

kalenderjaar (recht op 1 paar steunzolen per 

kalenderjaar).

Vergoeding voor behandeling/consulten podo(posturaal)therapeut of registerpodoloog en vergoediung voor 

steunzolen. Voorwaarden steunzolen:

Men krijgt de steunzolen of therapeutische zolen op voorschrift van de behandelend arts, podotherapeut, 

registerpodoloog of podoposturaal therapeut.

AV Compact Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten 

per kalenderjaar. Steunzolen: Geen vergoeding

AV Standaard

AV Student

Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten 

per kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 55 per 

kalenderjaar

AV Top Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten 

per kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 75 per 

kalenderjaar

FBTO

1. Alternatieve geneeswijzen: € 200,- 

of € 350,-;

2. Beter in je vel;

3. Conditie & Fitheid;

4. Gezichtszorg & Orthodontie;

5. Gezinsplanning;

6. Ongevallen;

7. Spieren & Gewrichten: € 200,- of € 

350,-;

8. Tand: € 250,-, of € 500,-, of € 750,-;

9. Tand ongeval;

10. Zorg in het buitenland: Europa of 

Wereld;

11. Zorg & Herstel.

Geen vergoeding

De Friesland 

Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Gemeenten Optimaal 

(Zilverenkruis) 

1. AV Amsterdam 1

2. AV Amsterdam 2

3. AV Amsterdam 3

4. Optimaal Aanvullend 1

5. Optimaal Aanvullend 2

6. Optimaal Aanvullend 3

AV Amsterdam 1: max € 150 pp per kalenderjaar 

waaronder max 1 paar (sport)steunzolen

AV Amsterdam 2: max € 150 pp per kalenderjaar 

waaronder max 1 paar (sport)steunzolen

AV Amsterdam 3: max € 200 pp per kalenderjaar 

waaronder max 1 paar (sport)steunzolen

Optimaal Aanvullend 1: geen dekking

Optimaal Aanvullend 2: max €150,- pp per 

kalenderjaar waaronder maximaal 1 paar 

(sport)steunzolen

Optimaal Aanvullend 3: max € 200,- pp per 

kalenderjaar waaronder maximaal 1 paar 

(sport)steunzolen

RP en PPT moeten geregistreerd staan bij Kabiz en aangesloten zijn bij LOOP. Uit de nota moet blijken dat het gaat 

om een onderzoek, een behandeling, een hulpmiddel of een

speciale techniek. Op de nota moet ook de geldige persoonlijke AGB-code van de zorg

Aanvullend 1 Podologie, podotherapie en orthopedische 

steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar. Maximum 

bedrag/budget voor voetzorg (behandeling en 

steunzolen). 

Men krijgt een vergoeding voor orthopedische steunzolen, reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, 

podologie, podoposturale therapie en podotherapie tot een maximumbedrag (totaal). De behandelingen en 

hulpmiddelen worden opgeteld tot het maximumbedrag is bereikt. 

Aanvullend 2

Aanvullend 3

Podologie, podotherapie en orthopedische 

steunzolen: max. € 200 per kalenderjaar. Maximum 

bedrag/budget voor voetzorg (behandeling en 

steunzolen). 

Men krijgt een vergoeding voor orthopedische steunzolen, reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, 

podologie, podoposturale therapie en podotherapie tot een maximumbedrag (totaal). De behandelingen en 

hulpmiddelen worden opgeteld tot het maximumbedrag is bereikt. 

Plus 75% tot maximaal € 125,- per

kalenderjaar

Top 75% tot maximaal € 250,- per

kalenderjaar

Interpolis

Zorg Meer, Meer Zeker en Zonder 

zorgenActief met aanvullende 

voorwaarden MeerHockey (voor KNHB 

leden)

Maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar voor 

consult en zolen

RP en PPT moeten geregistreerd staan bij Kabiz en aangesloten zijn bij LOOP. Uit de nota moet blijken dat het gaat 

om een onderzoek, een behandeling, een hulpmiddel of een

speciale techniek. Op de nota moet ook de geldige persoonlijke AGB-code van de zorgverlener staan én de 

beroepsvereniging waarbij deze zorgverlener staat ingeschreven

AV-Compact Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum 

van 6 consulten per kalenderjaar

Steunzolen: geen vergoeding

Voor zover er geen aanspraak bestaat op vergoeding uit de basisverzekering. De hulp dient te worden verleend door 

een erkend podotherapeut, (register)podoloog of podokinesioloog.

AV-Standaard Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum 

van 6 consulten per kalenderjaar. 

Steunzolen: 50% met max van € 55 per kalenderjaar

Voor zover er geen aanspraak bestaat op vergoeding uit de basisverzekering. De hulp dient te worden verleend door 

een erkend podotherapeut, (register)podoloog of podokinesioloog.

AV-Top Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum 

van 6 consulten per kalenderjaar.

Steunzolen: 50% met max van € 75 per kalenderjaar

Voor zover er geen aanspraak bestaat op vergoeding uit de basisverzekering. De hulp dient te worden verleend door 

een erkend podotherapeut, (register)podoloog of podokinesioloog.

AV Student Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum 

van 6 consulten per kalenderjaar. 

Steunzolen: 50% met max van € 55 per kalenderjaar

Voor zover er geen aanspraak bestaat op vergoeding uit de basisverzekering. De hulp dient te worden verleend door 

een erkend podotherapeut, (register)podoloog of podokinesioloog.

Hema

Zorgverzekering 

(menzis)

Holland Zorg

InTwente
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Extra Zorg 1 Steunzolen: € 125 per kalenderjaar Vergoeding van de kosten van maatwerk inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet 

ondersteunen. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen. Zolen 

mogen geleverd worden door:  Podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-

OIM). SEMH staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, OSB staat voor Orthopedisch 

Schoentechnische Bedrijven en OIM staat voor Orthopedische Instrument Makerijen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Extra Zorg 2 Steunzolen: € 150 per kalenderjaar idem als Extra zorg 1

Extra Zorg 3 Steunzolen: € 225 per kalenderjaar idem

Extra Zorg 4 Steunzolen: € 250 per kalenderjaar idem 

Zorg voor de Zorg Extra 1 (door VGZ) Geen vergoeding voor steunzolen

Zorg voor de Zorg Extra 2 (door VGZ) Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen. Alleen bij een 

podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM).

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Zorg voor de Zorg Extra 3 (door VGZ) Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen. Alleen bij een 

podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM). 

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Bijzonder bewust geen vergoeding steunzolen

Zorg Goed (door CZ) geen vergoeding steunzolen

Zorg voor de Zorg (door CZ) geen vergoeding steunzolen

Zorg voor de Zorg Compleet (door CZ) Voetzorg en (steun) zolen: max. € 75 per kalenderjaar Vergoeding voor voetzorg (podologie en podotherapie) (D. 15) en voetzorghulpmiddelen (D.4.9). Voorbeeld: 

Zooltjes, tape, drukverband, nagelprothesen en nagelbeugels. De hulpmiddelen voor voetzorg worden door een

podotherapeut, podoloog of pedicure geleverd. Een podotherapeut, podoloog of pedicure heeft vastgesteld dat de 

hulpmiddelen medisch noodzakelijk zijn. Steunzolen: vergoeding voor het aanmeten, de aanschaf en

reparatie van steunzolen door een orthopedisch schoenmaker of de orthopedisch instrumentmaker die de 

steunzolen maakt.

IZZ door 

zorgverzekeraar VGZ

IZZ door 

zorgverzekeraar CZ

IZA 
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Just Live Geen vergoeding

Steunzolen: max. € 60 per verzekerde per 

kalenderjaar (Het maximumbedrag dat hier genoemd 

staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen 

voetzorg).

Steunzolen worden geleverd door registerpodoloog of podotherapeut.Wij vergoeden het aanmeten, de aanschaf en 

reparatie van steunzolen. De steunzolen en voetzorg hulpmiddelen worden gemakt door een orthopedisch 

schoenmaker of de orthopedisch instrumentmaker, podotherapeut, podoloog of pedicure geleverd.Het 

maximumbedrag dat hier genoemd staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen voetzorg.

Voetbehandeling door podotherapeut of 

registerpodoloog: max. € 70 per verzekerde per 

kalenderjaar 

Een podotherapeut of podoloog voert de voetzorg uit. Een akkoordverklaring is niet nodig.

Steunzolen: max. € 60 per verzekerde per 

kalenderjaar (Het maximumbedrag dat hier genoemd 

staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen 

voetzorg).

Steunzolen worden geleverd door registerpodoloog of podotherapeut.Wij vergoeden het aanmeten, de aanschaf en 

reparatie van steunzolen. De steunzolen en voetzorg hulpmiddelen worden gemakt door een orthopedisch 

schoenmaker of de orthopedisch instrumentmaker, podotherapeut, podoloog of pedicure geleverd.Het 

maximumbedrag dat hier genoemd staat, geldt voor steunzolen én hulpmiddelen voetzorg.

Voetbehandeling door podotherapeut of 

registerpodoloog: max. € 115 per verzekerde per 

kalenderjaar 

Een podotherapeut of podoloog voert de voetzorg uit. Een akkoordverklaring is niet nodig.

ExtraVerzorgd 1

Collectief aanvullend 2

Voetzorg: max. € 100 per verzekerde per 

kalenderjaar voor steunzolen, podologie, pedicure en 

podotherapie tezamen

U krijgt een vergoeding voor pedicure, podologie, podotherapie, orthopedische steunzolen en podozolen tezamen 

tot het maximumbedrag. Recht op vergoeding door Menzis bij gecontracteerde en geregistreerde therapeut. Zie 

www.menzis.nl/zorgvinder. Deze zorgvinder verwijst vervolgens naar Stichting LOOP. 

JongerenVerzorgd

ExtraVerzorgd 2

GarantVerzorgd 1 (gemeente)

Collectief aanvullend 3

AV Den Haag (gemeente)

Voetzorg: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar voor steunzolen, podologie, pedicure en 

podotherapie tezamen

Idem als ExtraVerzorgd 1

ExtraVerzorgd 3

GarantVerzorgd 2 (gemeente)

Collectief aanvullend 4

Voetzorg: max. € 200 per verzekerde per 

kalenderjaar voor steunzolen, podologie, pedicure en 

podotherapie tezamen

Idem als ExtraVerzorgd 1

GarantVerzorgd 3 (gemeente) Voetzorg: max. € 250 per verzekerde per 

kalenderjaar voor steunzolen, podologie, pedicure en 

podotherapie tezamen

Idem als ExtraVerzorgd 1

Aanvullend 1

Aanvullend 2

Aanvullend Student

Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. 

€ 70 per verzekerde per kalenderjaar

NA vergoedt de kosten van behandeling door een podotherapeut, podoposturaal therapeut, podokinesioloog of een 

podoloog. Tot de behandeling worden naast de consulten

ook gerekend de kosten van het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische of podologische 

zolen en orthesen.

Aanvullend 3 Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. 

€ 150 per verzekerde per kalenderjaar

Idem als Aanvullend 1

Start geen vergoeding

Extra voetbehandeling: € 100 per kalender

steunzolen: € 100 per kalenderjaar

Voetbehandeling op voorschrift van arts

Compleet voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar

steunzolen: € 150 per kalenderjaar

Voetbehandeling op voorschrift van arts

Comfort voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar

steunzolen: 200 per kalenderjaar

Voetbehandeling op voorschrift van arts

Combi voetbehandeling: € 70 per kalenderjaar

steunzolen: € 60 per kalenderjaar

Voetbehandeling op voorschrift van arts

Nidos (VGZ, 

alleenstaande 

minderjarigen

Nidos aanvullend Steunzolen en therapiezoeln: Volledige vergoeding 

eenmaal per twee kalenderjaren

Op voorschrift van: huisarts, medisch specialist of podotherapeut.

Wie mag de zolen leveren: Podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) , podoposturaaltherapeut 

of werkplaats (SEMH-OIM).

SEMH staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, OSB staat voor Orthopedisch 

Schoentechnische

Bedrijven en OIM staat voor Orthopedische Instrument Makerijen

Just Czdirect Basic

Nationale Nederlanden

Just Czdirect Extra

National Academic

Menzis

Just
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Zelfverzekerd Compact Voetzorg algemeen: max. € 50 per verzekerde per 

kalenderjaar

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, registerpodoloog of podoposturaal therapeut 

en/of steunzolen. Tot de genoemde behandelingen rekenen wij naast de consulten ook de kosten van het 

aanmeten, vervaardigen, afleveren en repareren

Aanvullend Voetzorg algemeen: max. € 50 per verzekerde per 

kalenderjaar

Aanvullend Fysio meenemen Voetzorg algemeen: max. € 50 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Extra Aanvullend Fysio meenemen Voetzorg algemeen: max. € 100 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: max. € 100 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Uitgebreid Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Extra Aanvullend Voetzorg algemeen: max. € 100 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: max. € 100 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Uitgebreid Vitaal Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Extra Uitgebreid Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per 

kalenderjaar

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Compleet Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 

kalenderjaar

Steunzolen: 100%

Podoloog / register-podoloog

Degene die als podoloog die is ingeschreven in

het daarvoor bestemde register bij een vereniging

van podologen die wij hebben erkend, en een

praktijk heeft als register podoloog.

Extrafit (ook Internationaal) Max. € 150 per jaar

Benfit (ook Internationaal) Max. € 250 per jaar

Optifit (ook Internationaal)

Topfit (ook Internationaal)

Superfit 

100% vergoeding

OZF Alle polissen van OZF zijn 

overgenomen door Zilveren Kruis

PMA (Menzis) Idem als Menzis Extra verzorg 1,2,3 Idem als Menzis Extra verzorg 1,2,3

ONVZ

OHRA
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

PNO Basis Geen vergoeding Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Start Geen vergoeding Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Beter € 150 max. per kalanderjaar Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Plus € 250 max. per kalender Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Optimaal 100% vergoeding Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Top 100% vergoeding Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

PNO Excellent 100% vergoeding Podoloog en podoposturaal therapeut moeten bij Kabiz zijn ingeschreven

Largepolis Podo(posturale)therapie, podologie en steunzolen 

(1 paar): max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar

RP en PPT moeten geregistreerd staan bij Kabiz en aangesloten zijn bij LOOP. Uit de nota moet blijken dat het gaat 

om een onderzoek, een behandeling, een hulpmiddel of een

speciale techniek. Op de nota moet ook de geldige persoonlijke AGB-code van de zorg

Extra Largepolis Podo(posturale)therapie, podologie en steunzolen 

(1 paar): max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar

RP en PPT moeten geregistreerd staan bij Kabiz en aangesloten zijn bij LOOP. Uit de nota moet blijken dat het gaat 

om een onderzoek, een behandeling, een hulpmiddel of een

speciale techniek. Op de nota moet ook de geldige persoonlijke AGB-code van de zorg

Primair

Royaal

Optimaal

Student

Voetbehandeling/Podotherapie: max. € 70 per 

kalenderjaar

Vergoeding van behandelingen door podo(posturaal)therapeut of registerpodoloog. Tot de behandeling worden 

naast de consulten ook gerekend de kosten voor het aanmeten, vervaardigen en afleveren van podotherapeutische 

of podologische zolen en ortheses.

Excellent Voetbehandeling/Podotherapie: max. € 150 per 

kalenderjaar

Idem als Primair

Start Geen vergoeding

Extra Geen vergoeding

Plus Voetbehandeling en steunzolen: 75% tot max. 

€ 125 per kalenderjaar 

Top Voetbehandeling en steunzolen: 75% tot max. 

€ 250 per kalenderjaar 

Jongeren AV Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per 

kalenderjaar. 

Steunzolen: 100% tot max. € 75 per jaar

AV Compact max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per 

kalenderjaar. Geen vergoeding voor steunzolen

AV Standaard Max. 27,50 met een max. van 6 consulten per 

kalenderjaar.

Steunzolen: 50% met max. € 55 per kalenderjaar

AV Uitgebreid

AV Extra Uitgebreid

Max. 27,50 met een max. van 6 consulten per 

kalenderjaar. 

Steunzolen: 50% met max. € 75 per kalenderjaar

AV Zorg Riant Consulten en steunzolen: 100%

UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding

UMC Extra Zorg 2 Steunzolen: maximaal € 125 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

IIn aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Stad Holland

Promovendum

Prolife

Zorgverzekeringen

PNO Ziektekosten / 

PNOzorg

UMC Extra Zorg 3 Steunzolen: maximaal € 125 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Salland 

UMC
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

ZorgZeker 1 Idem als VGZ

ZorgZeker 2 Idem als VGZ

ZorgZeker 3 Idem als VGZ

Aanvullend Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Aanvullend Beter

Aanvullend Best

Steunzolen: max. € 125 per jaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Unive Zorgzaam

5 Ster Steunzolen: voor verzekerden t/m 20 jaar max.

€ 50

De verzekerde tot en met 20 jaar heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing 

van de zolen. De maatwerk inlegzolen dienen te worden aangeschaft bij de door de zorgverzekeraar aangewezen 

leveranciers: orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM) of podotherapeut. 

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Compact  Steunzolen: € 70 per kalenderjaar. Bij een podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM). SEMH staat voor 

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, OSB staat voor Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven en 

OIM staat voor Orthopedische Instrument Makerijen. Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en 

podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, conform de voorwaarden in 2019.

Compleet

Compleet met €0 eigen risico

Steunzolen: € 125 per kalenderjaar Bij een podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM). SEMH staat voor 

Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, OSB staat voor Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven en 

OIM staat voor Orthopedische Instrument Makerijen.Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en 

podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, conform de voorwaarden in 2019.

Univé 

GemeentePakket

Unive  

UnitedConsumers - 

VGZ

Bron: Stichting LOOP 2019. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. blz. 9 van 12



Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Aanvullend (werkt) Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Aanvullend (werkt) Beter

Aanvullend (werkt) Best

Singel/Duo Uitgebreid

Gezin Uitgebreid

Vitaal Uitgebreid

Steunzolen: max. € 125 per jaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Universeel Aanvullend

Universeel Compleet

Steunzolen: € 80 per 2 kalenderjaren. Op voorschrift van huisarts, medisch specialist of podotherapeut.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

VGZ Gezin Steunzolen: € 125 per kalenderjaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

VGZ Jong Steunzolen: geen vergoeding. Geen vergoeding voor steun- en therapiezolen. 

Gemeentepakket Compact Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Gemeentepakket Compleet Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Gemeentepakket Compleet, met €0,- 

eigen risico

Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Rotterdampakket Compact Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar. De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Rotterdampakket Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar De kosten van steunzolen en therapiezolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen. U 

heeft ook recht op een tegemoetkoming in de kosten van reparatie en aanpassing van de zolen.

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Steunzolen: max. € 75 per kalenderjaar

Den Haagpakket Steunzolen: max. € 150 per kalenderjaar Alleen bij een podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM).

Let op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Alleen bij een podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB) of werkplaats (SEMH-OIM).

LLet op: de steun- en therapiezolen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten worden niet vergoed, 

conform de voorwaarden in 2019.

Zuid-limburg

VGZ

VGZ GemeentePakket
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 

Aevitae

Start Max. € 150 per kalenderjaar Registerpodoloog en Podoposturaal therapeut moeten in kwaliteitsregister van Kabiz staan

Plus Max. € 250 per kalenderjaar Registerpodoloog en Podoposturaal therapeut moeten in kwaliteitsregister van Kabiz staan

Optimaal

Top

Excellent

100% Registerpodoloog en Podoposturaal therapeut moeten in kwaliteitsregister van Kabiz staan

Student Geen vergoeding

ZEKUR

Extra Zeker Steunzolen: max. € 250 per jaar (onderdeel Budget 

Hulpmiddelen)

Alleen steunzolen dienen geleverd te zijn door een podotherapeut, orthopedisch(e) schoenmaker(ij) (SEMH-OSB). 

In aanvulling op de polisvoorwaarden: In 2020 eveneens vergoeding voor de steun- en therapiezolen van 

podoposturaal therapeuten en registerpodologen, conform de voorwaarden in 2019.

Ziezo geen vergoeding

Basis Plus Module, Aanvullend 1 ster 

en Aanvullend 2 ster

Geen vergoeding

Aanvullend 3 sterren

Optimaal Aanvullend 2

Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en 

(sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per 

kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een (sport)podotherapeut, podoloog of podoposturaal therapeut 

en/of (sport)steunzolen. Tot de genoemde behandelingen rekenen wij naast de consulten ook de kosten van het 

aanmeten, vervaardigen, afleveren en repareren van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen. 

De behandelend podoloog moet als Register-Podoloog geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister KABIZ en zijn 

aangesloten bij de Stichting

Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de 

Stichting LOOP.

4 De behandelend podoposturaal therapeut moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister KABIZ en zijn 

aangesloten bij de Stichting Landelijk

Overkoepelend Orgaan voor de Podologie (LOOP) of voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen van de Stichting 

LOOP.

Uit de nota moet blijken dat het gaat om een onderzoek, een behandeling, een hulpmiddel of een speciale 

techniek. Op de nota moet ook de

geldige persoonlijke AGB-code van de zorgverlener staan én de beroepsvereniging waarbij deze zorgverlener staat 

ingeschreven.

Aanvullend 4 sterren

Optimaal Aanvullend 3

Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en 

(sport)steunzolen: max. € 200 per persoon per 

kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Idem 3 sterren

Plus 75% tot maximaal € 125,- per

kalenderjaar

Top 75% tot maximaal € 250,- per

kalenderjaar

Zilveren Kruis

Achmea

VvAA

Zorgdirect
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Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen Voorwaarden 
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AV Basis

AV Standaard

Podologie en podo(posturale)therapie: max. € 50 

per verzekerde per jaar

Steunzolen: 50% tot max. € 35 per jaar

 In aanmerking komen de kosten van behandelingen/consulten door een registerpodoloog, podoposturaal therapeut, 

podotherapeut of orthopedisch schoenmaker, per verzekerde, per kalenderjaar. 

AV Top

AV GeZZin

AV Plus

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 

€ 100 per verzekerde per jaar

Steunzolen: max. € 70 per jaar

Idem als AV Basis

AV Totaal Podologie en podo(posturale)therapie: max. 

€ 125 per verzekerde per jaar

Steunzolen: max. € 100 per jaar

Idem als AV Basis

Dit overzicht is een uitgave van Stichting LOOP, Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie, brancheorganisatie voor voet- en houdingszorg. 

Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting LOOP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

De getoonde informatie is bedoeld om u een algemene indruk te geven van de verzekeringen. De polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar zijn doorslaggevend. 

Zorg en Zekerheid
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