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Aanvullende verzekering per zorgverzekeraar  

 
Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Behandeling van diabetes classificatie Simm 1 of hoger valt onder de basisverzekering. U heeft wel een verwijzing nodig van de huisarts. 

Amsterdam AV1 _   - - 

Amsterdam AV2  Max.  € 150,00 per persoon per kalenderjaar - - 

Amsterdam AV3  
Max.  € 200,00 per persoon per kalenderjaar - - 

Anderzorg AV Jong Max. € 150,- voor podotherapie/steunzolen - - 

Anderzorg AV Extra Max. € 150,- voor podotherapie/steunzolen - - 

Avéro Achmea AV Intro - - - 

Avéro Achmea AV Start - - - 

Avéro Achmea AV Royaal 1 paar (sport)steunzolen + podotherapie, max. € 150,- per jaar € 25,- per behandeling, max. € 
100,- per jaar 

- 

Avéro Achmea AV Excellent 1 paar (sport)steunzolen + podotherapie, max. € 200,- per jaar € 25,- per behandeling, max. € 
150,- per jaar 

- 

Bewuzt Kent geen relevante 
aanvullende verzekering 

Voetzorg bij diabetes mellitus type 1-2 valt onder 
huisartsenzorg 

Kent geen relevante 
aanvullende verzekering 

CZ AV Jongeren € 60,- per jaar € 70,- voor algemene voetzorg (€ 70,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

CZ AV 50 + € 60,- per jaar € 115,- voor algemene voetzorg (€ 230,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

CZ AV Gezinnen € 60,- per jaar € 115,- voor algemene voetzorg (€ 115,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

CZ AV Basis € 60,- per jaar € 70,- voor algemene voetzorg (€ 70,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

CZ AV Plus  € 75,- per jaar € 115,- voor algemene voetzorg (€ 230,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

CZ AV Top  € 75,- per jaar € 115,- voor algemene voetzorg (€ 230,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis) 

- 

Czdirect AV Start - - - Max. 50% totaal hulpmiddelen 
per jaar 

Czdirect AV Basic - - - Max. 100% totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Czdirect AV Extra 1 paar per jaar 75%, max. € 250,- incl. 
steunzolen, 1 paar per jaar 

- Max. 100% totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Delta Lloyd AV Start - - - 

Delta Lloyd AV Extra € 100,- € 100,- op voorschrift arts (€ 100,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis; toestemming 
vereist) 

Max. € 500,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Delta Lloyd AV Compleet € 150,- € 150,- op voorschrift arts (€ 150,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis; toestemming 
vereist) 

Max. € 1.000,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Delta Lloyd AV Comfort € 200,- € 150,- op voorschrift arts (€ 500,- bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis; toestemming 
vereist) 

Max. € 1.250,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Delte Lloyd AV Top 100% € 150,- op voorschrift arts (100% bij ernstige 
bloedvatproblemen en/of reumatoïde artritis; toestemming 
vereist) 

Max. € 1.500,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Delta Lloyd AV Zilver € 60,- € 70,- op voorschrift arts - 
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Ditzo Zorg Goed - - - Max. 50% totaal hulpmiddelen 
per jaar 

Ditzo Zorg Beter - - - Max. 100% totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Ditzo Zorg Best 1 paar per jaar 75%, max. € 250,- incl. 
steunzolen, 1 paar per jaar 

- Max. 100% totaal 
hulpmiddelen per jaar 

    Sommige diabetici maken aanspraak op vergoeding vanuit de 
basisverzekering 

  

DSW AV Standaard 50% tot € 55,- € 25,- per behandeling, 
max 6 behandelingen per jaar 

- - 

DSW AV TOP 50% tot € 75,- € 25,- per behandeling, 
max 6 behandelingen per jaar 

75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

DSW AV Student 50% tot € 55,- € 25,- per behandeling, 
max 6 behandelingen per jaar 

- - 

DSW Av Compact - € 25,- per behandeling, 
max 6 behandelingen per jaar 

75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

FBTO Achmea - - - - 

De Amersfoortse Start 100%; max. € 50,- per jaar 100% van elke rekening (max. 
€ 100,- per jaar) 

100% van elke rekening (max. 
€ 100,- per jaar; bij reuma en 
diabetes) 

100%; max. € 50,- per jaar 

De Amersfoortse Extra 100%; 1 paar per jaar 100% 100% (diabetes en reuma) 100%; max. € 250,- per jaar 

De Amersfoortse Uitgebreid 100%; 1 paar per jaar 100% 100% (diabetes en reuma) 100%; max. € 400,- per jaar 

De Amersfoortse Optimaal 100%; 1 paar per jaar 100% 100% (diabetes en reuma) 100%; max. € 550,- per jaar 

De Friesland AV Budget - - - - 

De Friesland AV Standaard - - - - 

De Friesland AV Extra Max. € 100,- per 2 
kalenderjaren 

€ 150,- per jaar € 125,- per jaar - 

De Friesland AV Optimaal Max. € 100,- per 2 
kalenderjaren 

€ 250,- per jaar € 200,- per jaar - 

Interpolis '- '- '-   

Menzis AV JongerenVerzorgd Max. € 150,- per kalenderjaar bij gecontracteerde zorgaanbieder (steunzolen, podologie, 
pedicure) 

- 

Menzis AV ExtraVerzorgd 1 Max. € 100,- per kalenderjaar bij gecontracteerde zorgaanbieder (steunzolen, podologie, 
pedicure) 

- 

Menzis AV ExtraVerzorgd 2 Max. € 150,- per kalenderjaar bij gecontracteerde zorgaanbieder (steunzolen, podologie, 
pedicure) 

- 

Menzis AV ExtraVerzorgd 3 Max. € 200,- per kalenderjaar bij gecontracteerde zorgaanbieder (steunzolen, podologie, 
pedicure) 

- 

Menzis AV Aanvullend - - 

Menzis AV ExtraAanvullend - - 
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Ohra AV Sterk - - - - 

Ohra AV Aanvullend - € 50,- € 50,- per jaar, bij reuma of 
ernstige bloedvaatproblemen 

- 

Ohra AV Extra aanvullend € 100,- € 100,- € 100,- per jaar, bij reuma of 
ernstige bloedvaatproblemen 

Max. € 500,- totaal 
hulpmiddelen 

Ohra AV Uitgebreid € 150,- € 150,- € 150,- per jaar, bij reuma of 
ernstige bloedvaatproblemen 

Max. € 1.000,- totaal 
hulpmiddelen 

ONVZ AV Startfit - - - - 

ONVZ AV Extrafit Max. € 100,- op voorschrift 
van behandelend arts 

€ 150,- - - 

ONVZ AV Benfit Max. € 150,- op voorschrift 
van behandelend arts 

€ 250,- Max. € 100,- (bij diabetes en 
reuma) 

Max. € 250,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

ONVZ AV Optifit 100% op voorschrift van 
behandelend arts 

100% Max. € 200,- (bij diabetes en 
reuma) 

Max. € 500,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

ONVZ AVTopfit 100% op voorschrift van 
behandelend arts 

100% 100% (bij diabetes en reuma) Max. € 1.000,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

ONVZ AV Superfit 100% (ook zonder voorschrift 
van een arts) 

100% 100% (bij diabetes en reuma) 100% 

Optimaal AV1 -       

Optimaal AV2 Max. €150,00 per persoon per kalenderjaar     

Optimaal AV3 Max. €200,00 per persoon per kalenderjaar     

OZF Achmea AV Compact - - - - 

OZF Achmea AV Royaal max. € 125,- max. € 100,- € 25,- per behandeling, max. € 
150,- per jaar 

- 

  U krijgt 100% vergoeding voor voetzorg bij diabetes met zorgpro el 1, 2, 3 of 4.   

Pro Life AV Small Polis - - - 

Pro Life AV Medium Polis - - - 

Pro Life AV Large Polis 1 paar steunzolen + podotherapie, max € 150,- per jaar € 25,- per behandeling, 
max. € 100,- per jaar 

- 

Pro Life AV Extra Large Polis 1 paar steunzolen + podotherapie, max € 200,- per jaar € 25,- per behandeling, tot 
max. € 150,- per jaar 

- 

PNOzorg Start - - - - 

PNOzorg AV Standaard Max. € 100,- per jaar Max. € 100,- per jaar - - 

PNOzorg AV Keuze Max. € 150,- per jaar Max. € 250,- per jaar - - 

PNOzorg AV Extra Max. € 150,- per jaar Max. € 350,- per jaar - - 

PNOzorg AV Compleet Max. € 200,- per jaar Max. € 600,- per jaar Max. € 230,- per jaar Max. € 500,- totaal 
hulpmiddelen per jaar 

Salland AV Start - - 

Salland AV Extra - - 

Salland AV Plus 75% tot max. € 125,- per jaar voor steunzolen/podotherapie/pedicure - 
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Salland AV Top 75% tot max. € 250,- per jaar voor steunzolen/podotherapie/pedicure - 

Stad Holland AV Standaard 50% max. € 55,- per jaar € 25,- per behandeling, 
max. 6 behandelingen per jaar 

- - 

Stad Holland AV Uitgebreid 50% max. € 75,- per jaar € 25,- per behandeling, 
max. 6 behandelingen per jaar 

75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

Stad Holland AV Extra 
Uitgebreid 

50% max. € 75,- per jaar € 25,- per behandeling, 
max. 6 behandelingen per jaar 

75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

Stad Holland AV Compact - € 25,- per behandeling, 
max. 6 behandelingen per jaar 

75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

Stad Holland AV Jongeren 50% max. € 75,- per jaar € 25,- per behandeling, 
max. 6 behandelingen per jaar 

- - 

Stad Holland AV Zorg Riant 100% 100% 75% max. € 15,- per 
behandeling, max. 6 
behandelingen per jaar 

- 

UMC Extra zorg 1 - - - 

UMC Extra zorg 2 Max. € 250,- per jaar voor alle 
hulpmiddelen 

€ 115,- per jaar voor podotherapie/pedicure - 

UMC Extra zorg 3 Max. € 250,- per jaar voor alle 
hulpmiddelen 

€ 115,- per jaar voor podotherapie/pedicure - 

UMC Extra zorg 4 Max. € 250,- per jaar voor alle 
hulpmiddelen 

€ 115,- per jaar voor podotherapie/pedicure - 

Univé AV Goed € 70,- per jaar Max. € 100,- per jaar totaal voetzorg - 

Univé AV Beter € 125,- per jaar Max. € 300,- per jaar totaal voetzorg - 

Univé AV Best € 125,- per jaar Max. € 500,- per jaar totaal voetzorg - 

Univé Zekur AV Extra Zekur 
Zorg 

Zorg Budget hulpmiddelen max € 250,- per jaar, te besteden aan o.a. steunzolen en vergoeding wettelijke eigen bijdrage zoals die 
geldt voor orthopedisch schoeisel. 

  Budget therapieën max € 500,- per jaar, te besteden aan o.a. pedicure voor reumapatiënten en podotherapie. 

VGZ AV Goed € 70,- per jaar Max. € 100,- per jaar totaal voetzorg - 

VGZ AV Beter € 125,- per jaar Max. € 300,- per jaar totaal voetzorg - 

VGZ AV Best € 125,- per jaar Max. € 500,- per jaar totaal voetzorg - 

VGZ AV Jong - - - 

VGZ AV Single/Duo Uitgebreid € 125,- per jaar Max. € 300,- per jaar totaal voetzorg - 

VGZ AV Gezin Uitgebreid € 125,- per jaar Max. € 300,- per jaar totaal voetzorg - 

VGZ AV Vitaal Uitgebreid € 125,- per jaar Max. € 300,- per jaar totaal voetzorg - 

 
 
 
 



 

De vermelde gegevens in dit overzicht zijn afkomstig van derden. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een eventuele fout 
niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Raadpleeg uw polis voor meer 
informatie.                                            Bronnen: ZN+ Websites zorgverzekeraars 
 

Vergoedingen 2018    versie 1 

Aanvullende verzekering per zorgverzekeraar  

 
Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

VVAA AV Student - - - - 

VVAA AV Start Max. € 100,- op voorschrift 
van behandelend arts 

Max. € 150,- - - 

VVAA AV Plus Max. € 150,- op voorschrift 
van behandelend arts 

Max. € 250,- Max. € 100,- per jaar 
(bij diabetes en/of reuma) 

€ 250,- totaal EB 
hulpmiddelen 

VVAA AV Optimaal 100% op voorschrift van 
behandelend arts 

100% Max. € 200,- per jaar 
(bij diabetes en/of reuma) 

€ 500,- totaal EB 
hulpmiddelen 

VVAA AV Top 100% op voorschrift van 
behandelend arts 

100% 100% (bij diabetes en/of 
reuma) 

€ 1.000,- totaal EB 
hulpmiddelen 

VVAA AV Excellent 100% 100% 100% (bij diabetes en/of 
reuma) 

100% 

Ziezo - - - - 

Zilveren Kruis Achmea AV 1 
ster 

- - - 

Zilveren Kruis Achmea AV 2 
sterren 

- - - 

Zilveren Kruis Achmea AV 3 
sterren 

 € 150,00 p.p. per kalenderjaar voor podotherapie, podologie, 
podoposturale therapie, steunzolen samen, waaronder 
maximaal 1 paar (sport)steunzolen 

Max. € 25,- per behandeling, 
max. € 100,- 

- 

Zilveren Kruis Achmea AV 4 
sterren 

 € 200,00 p.p. per kalenderjaar voor podotherapie, podologie, 
podoposturale therapie, steunzolen samen, waaronder 
maximaal 1 paar (sport)steunzolen 

Max. € 25,- per behandeling, 
max. € 150,- 

- 

Extra Vitaal/extra ziekenhuis - - - 

Zorg en Zekerheid AV Sure - - - - 

Zorg en Zekerheid AV GeZZin 
compact 

- - - - 

Zorg en Zekerheid AV GeZZin 100% max. € 70,- per jaar 100% max. € 100,- per jaar - - 

Zorg en Zekerheid AV Plus 100% max. € 70,- per jaar 100% max. € 100,- per jaar € 210,- - 

Zorg en Zekerheid AV Basis 50% max. € 35,- per jaar 100% max. € 50,- per jaar 
- 

- 

Zorg en Zekerheid AV 
Standaard 

50% max. € 35,- per jaar 100% max. € 50,- per jaar - - 

Zorg en Zekerheid AV Top 100% max. € 70,- per jaar 100% max. € 100,- per jaar - - 

Zorg en Zekerheid AV Totaal 100% max. € 100,- per jaar 100% max. € 125,- per jaar € 210,- - 

 


