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Aanvullende verzekering per zorgverzekeraar  

  

Verzekering en polis 
Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Anderzorg AV Budget  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Avéro Achmea Zorgplan 
Natura  -  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Avéro Achmea Zorgplan 
Restitutie  -  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Avéro Royaal  

100%, max. € 150,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 150,- p.jr.  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 100,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  -  

Avéro Excellent  

100%, max. € 200,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 200,- p.jr  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 150,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  -  

Bewuzt  -  -  -  -  

CZ Zorgbewustpolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

CZ Zorg-op-maat-polis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

CZ Zorgkeuzepolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

CZ Basis  100%, max. € 60,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 70,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 70,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 70,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

CZ Plus  100%, max. € 75,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 115,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 230,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 230,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

CZ Top  100%, max. € 75,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 115,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 230,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 230,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

CZ Jongeren  100%, max. € 60,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 70,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 70,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 70,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

CZ Gezinnen  100%, max. € 60,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 115,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 115,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 115,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

CZ 50 Plus  100%, max. € 60,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 115,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 230,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 230,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

Czdirect AV Start  -  -  -  -  

Czdirect AV Basic  € 60,- per jaar  
€ 70,- per jaar voor algemene 
voetzorg  -  -  

Czdirect AV Extra  € 60,- per jaar  
€ 115,- per jaar voor algemene 
voetzorg  -  -  

Ditzo Zorg Goed  -  -  -  50% 

Ditzo Zorg Beter  -  -  -  100% 

Ditzo Zorg Best  

75% maximaal € 250 per 
kalenderjaar. 1 paar steun- of 
therapeutische zolen per 
kalenderjaar  

75% maximaal € 250 per 
kalenderjaar (incl. steunzolen)  -  100% 

DSW Zorgpolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

DSW AV Standaard  50%, max. € 55,- p.jr.  
100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  -  -  

DSW AV Compact  -  
100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  -  

DSW AV Top  50%, max. € 75,- p.jr.  
100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  -  

FBTO Achmea  -  -  -  -  

De Amersfoortse 
Basisverzekering Restitutie  -  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  

100% (tot 16 jr. € 65,50 vanaf 
16 jr. € 131,-)  

De Amersfoortse Start  100%; max. € 50,- per jaar  100%, max. € 100,- p.jr.  
100%, max. € 100,- p.jr. 
(diabetes en reuma)  100%; max. € 50,- per jaar  

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

De Amersfoortse Uitgebreid  100%; max. 1 paar per jaar  100%, max. € 500,- p.jr.  100% (diabetes en reuma)  100%; max. € 400,- per jaar  

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

De Friesland Alles Verzorgd 
Polis  -  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

De Friesland Vrije Keus Polis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

De Friesland AV Extra  100%, max. € 100,- 1 x p. 2 jr.  100%, max. € 150,- p.jr.  
100%, max. € 125,- p.jr. 
(diabetes en reuma)  -  

De Friesland AV Optimaal  100%, max. € 100,- 1 x p. 2 jr.  100%, max. € 250,- p.jr.  
100%, max. € 200,- p.jr. 
(diabetes en reuma)  -  

HEMA Basisverzekering  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

HEMA Aanvullend 1  100%, max. € 100,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 100,- p.jr.  

100%, max. € 100,- p.jr. (bij 
diabetes, reuma en/of een 
medische voet)  -  

HEMA Aanvullend 2  100%, max. € 200,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 200,- p.jr.  

100%, max. € 200,- p.jr. (bij 
diabetes, reuma en/of een 
medische voet)  -  

HEMA Aanvullend 3  100%, max. € 200,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 200,- p.jr.  

100%, max. € 200,- p.jr. (bij 
diabetes, reuma en/of een 
medische voet  -  

IZA Ruime Keuze  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

IZA Eigen Keuze  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

IZA Classic Comfort  100%, max. € 190,- p.jr.  
100%, max. € 115,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 115,- p.jr. (bij 
diabetes en/of reuma)  -  

IZA Extra Zorg 1  100%, max. € 125,- p.jr.  
100%, max. € 125,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 125,- p.jr. (bij 
diabetes en/of reuma)  -  

IZA Extra Zorg 2  100%, max. € 150,- p.jr.  
100%, max. € 250,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 250,- p.jr. (bij 
diabetes en/of reuma)  -  

IZA Extra Zorg 3  100%, max. € 225,- p.jr.  
100%, max. € 250,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 250,- p.jr. (bij 
diabetes en/of reuma)  -  

IZA Extra Zorg 4  100%, max. € 250,- p.jr.  
100%, max. € 350,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 350,- p.jr. (bij 
diabetes en/of reuma)  -  

Just Basic  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Menzis Basis Voordelig  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  

Menzis Basis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  

Menzis Basis Vrij  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  

Menzis JongerenVerzorgd  100%, max. € 150,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 150,- p.jr.  

100%, max. € 150,- p.jr. (bij 
bepaalde aandoeningen)  -  

Menzis ExtraVerzorgd 1  100%, max. € 100,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 100,- p.jr.  

100%, max. € 100,- p.jr. (bij 
bepaalde aandoeningen)  -  

Menzis ExtraVerzorgd 2  100%, max. € 150,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 150,- p.jr.  

100%, max. € 150,- p.jr. (bij 
bepaalde aandoeningen)  -  
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Menzis ExtraVerzorgd 3  100%, max. € 200,- p.jr.  
Podotherapie en podologie: 
100%, max. € 200,- p.jr.  

100%, max. € 200,- p.jr. (bij 
bepaalde aandoeningen)  -  

Nationale Nederlanden Extra  100%, max. € 100,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 100,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 100,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 100,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  

€ 500,- vergoeding eigen 
bijdrage uit basisverzekering  

Nationale Nederlanden 
Compleet  100%, max. € 150,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 150,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  

€ 1.000,- vergoeding eigen 
bijdrage uit basisverzekering  

Nationale Nederlanden 
Comfort  100%, max. € 200,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 500,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 500,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  

€ 1.250,- vergoeding eigen 
bijdrage uit basisverzekering  

Nationale Nederlanden Top  100% 

Algemeen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100% (bij reuma of 
vaatproblemen)  100% (reumatoïde artritis)  

€ 1.500,- vergoeding eigen 
bijdrage uit basisverzekering  

Nationale Nederlanden Zilver  100%, max. € 60,- p.jr.  
100%, max. € 70,- p.jr. (door 
podotherapeut of podoloog)  -  -  

Nationale Nederlanden 
Zorgverzekering Restitutie  100%, max. € 60,- p.jr.  

100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Ohra Zorgverzekering  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Ohra Aanvullend  -  

Algemeen: 100%, max. € 50,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 50,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 50,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  -  

Ohra Extra Aanvullend  100%, max. € 100,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 100,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 100,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 100,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  € 500,-  

Ohra Uitgebreid  100%, max. € 150,- p.jr.  

Algemeen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (door podotherapeut of 
podoloog); bijzondere 
gevallen: 100%, max. € 150,- 
p.jr. (bij reuma of 
vaatproblemen)  

100%, max. € 150,- p.jr. 
(reumatoïde artritis)  € 1000,-  
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

ONVZ AV Startfit  Geen vergoeding  Geen vergoeding  Geen vergoeding  Geen vergoeding  

ONVZ AV Extrafit  € 150,-  € 150,-  Geen vergoeding  Geen vergoeding  

ONVZ AV Benfit  € 250,-  € 250,-  € 100,-  € 250,-  

ONVZ AV Optifit  100% 100% € 200,-  € 500,-  

ONVZ AV Topfit  100% 100% 100% € 1000,-  

ONVZ AV Superfit  100% 100% 100% -  

OZF Achmea zorgpolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

OZF Achmea AV Compact  -  -  -  -  

OZF Achmea AV Royaal  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 100,- p.jr.  

100%, max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 150,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet  -  

Pro Life Principe Polis Budget  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Pro Life Principe Polis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Pro Life Principe Polis Budget  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Pro Life Largepolis  

100%, max. € 150,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 150,- p.jr.  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 100,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  -  

Pro Life Extra Largepolis  

100%, max. € 200,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 200,- p.jr  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 150,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  -  

PNOzorg Basis  Geen vergoeding  Geen vergoeding  Voetzorg bij diabetes  100% (excl. eigen bijdrage)  

PNOzorg Start  Geen vergoeding  Geen vergoeding  Geen vergoeding  Geen vergoeding  

PNOzorg Beter  € 100,-  € 100,-  Geen vergoeding  Geen vergoeding  

PNOzorg Plus  € 150,-  € 150,-  € 100,-  € 250,-  

PNOzorg Optimaal  100% 100% € 200,-  € 500,-  

PNOzorg Top  100% 100% 100% € 1000,-  

PNOzorg Excellent  100% 100% 100%   
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Salland Plus  75%, max. € 125,- p.jr  75%, max. € 125,- p.jr.  75%, max. € 125,- p.jr.  -  

Salland Top  75%, max. € 250,- p.jr.  75%, max. € 250,- p.jr.  75%, max. € 250,- p.jr.  -  

Salland Zorgdirect Basispolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Salland Zorgdirect Plus  75%, max. € 125,- p.jr.  75%, max. € 125,- p.jr.  75%, max. € 125,- p.jr.  -  

Salland Zorgdirect Top  75%, max. € 250,- p.jr.  75%, max. € 250,- p.jr.  75%, max. € 250,- p.jr.  -  

Stad Holland Zorgpolis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Stad Holland Standaard AV  50%, max. € 75,- p.jr.  
100%, max. 20 behandelingen 
p.jr.  -  -  

Stad Holland Compact AV  -  
100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  -  

Stad Holland Uitgebreide AV  50%, max. € 75,- p.jr.  
100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  -  

Stad Holland Extra Uitgebreide 
AV  50%, max. € 75,- p.jr.  

100%, max. 6 behand. p.jr., 
max. € 27,50 p. behand. dag  

75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  -  

Stad Holland Zorg Riant  100% 100% 
75%, max. 6 beh. p. jr., max. € 
15,- per beh. (diabetes)  

(semi) orthopedische- en 
allergeenvrije schoenen: 100% 
(vergoeding eigen bijdrage)  

UMC Zorgverzekering  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

UMC Extra Zorg 2  100%, max. € 250,- p.jr.  
100%, max. € 115,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 115,- p.jr. (voor 
reumapatiënten)  -  

UMC Extra Zorg 3  100%, max. € 350,- p.jr.  
100%, max. € 115,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 115,- p.jr. (voor 
reumapatiënten)  -  

UMC Extra Zorg 4  100%, max. € 750,- p.jr.  
100%, max. € 115,- p.jr. (excl. 
steunzolen)  

100%, max. € 115,- p.jr. (voor 
reumapatiënten)  -  

Univé Zorg Geregeld polis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Univé Zorg Vrij Polis  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Univé Aanvullend Goed  100%, max. € 70,- p.jr.  100%, max. € 100,- p.jr.  
100%, max. € 100,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

Univé Aanvullend Beter  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

Univé Aanvullend Best  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 500,- p.jr.  
100%, max. € 500,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  
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Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Univé Gezin Pakket  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

Univé Vitaal Pakket  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Ruime Keuze  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

VGZ Eigen Keuze  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

VGZ Aanvullend Goed  100%, max. € 70,- p.jr.  100%, max. € 100,- p.jr.  
100%, max. € 100,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Aanvullend Beter  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Aanvullend Best  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 500,- p.jr.  
100%, max. € 500,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Single/Duo Uitgebreid  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Gezin Uitgebreid  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

VGZ Vitaal Uitgebreid  100%, max. € 125,- p.jr.  100%, max. € 300,- p.jr.  
100%, max. € 300,- p.jr. 
(reuma en diabetische voet)  -  

Zilveren Kruis Basis Budget  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Zilveren Kruis Basis Zeker  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Zilveren Kruis Basis Exclusief  -  
100% vergoed bij diabetes 
mellitus  -  -  

Zilveren Kruis AV 1  -  -  -  -  

Zilveren Kruis AV 2  -  -  -  -  

Zilveren Kruis AV 3  

100%, max. € 150,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 150,- p.jr.  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 100,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  -  

Zilveren Kruis AV 4  

100%, max. € 200,- p.jr. 
(waaronder max. 1 paar 
steunzolen)  100%, max. € 200,- p.jr  

100%,max. € 25,- p. 
behandeling, max. € 150,- p.jr. 
(bij diabetes, reuma of 
medische voet)  

100% (vergoeding eigen 
bijdrage)  

Zorg en Zekerheid AV Sure  Geen vergoeding  -  -  -  

 
 



 

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 
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Aanvullende verzekering per zorgverzekeraar  

 
Verzekering en polis 

Vergoeding orthopedische 
voetbedden Vergoeding podotherapie Vergoeding medisch pedicure 

Vergoeding eigen bijdrage 
schoenen 

Zorg en Zekerheid AV GeZZin 
Compact  Geen vergoeding  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV GeZZin  
100% tot maximaal € 70,00 
per kalenderjaar  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV Plus  
100% tot maximaal € 70,00 
per kalenderjaar  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV Basis  
50% vergoeding tot max. € 
35,- p. kjr.  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV 
Standaard  

50% vergoeding tot max. € 
35,- p. kjr.  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV Top  
100% tot maximaal € 70,00 
per kalenderjaar  -  -  -  

Zorg en Zekerheid AV Totaal  100% tot max. € 100,- p.kjr.  -  -  -  

 


