
Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen zorgverzekeraars 2022
Hoofdverzekeraar Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering Vergoedingen 2021 Vergoedingen 2022 Voorwaarden 2022

Basic Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar € 75,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde
steunzolen 

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, podoloog 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.
De therapeut moet geregistreerd zijn als lid van Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
Podologie (LOOP) of de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) (indien niet 
geleverd door genoemde
zorgverleners max. € 50,-)

Plus Maximaal € 100 per persoon per kalenderjaar € 100,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde
steunzolen 

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, podoloog 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.
De therapeut moet geregistreerd zijn als lid van Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
Podologie (LOOP) of de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) (indien niet 
geleverd door genoemde
zorgverleners max. € 75,-)

Extra Maximaal € 125 per persoon per kalenderjaar € 125,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde
steunzolen

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, podoloog 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.
De therapeut moet geregistreerd zijn als lid van Stichting Landelijk Overkoepelend Orgaan voor 
Podologie (LOOP) of de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) (indien niet 
geleverd door genoemde
zorgverleners max. € 100,-)

Top (niet meer af te sluiten in 
2022)

Maximaal € 250 per persoon per kalenderjaar idem 2022, maar niet meer af te sluiten 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. De therapeut moet geregistreerd zijn als lid van Stichting LOOP of de NVvP. Indien 
steunzolen aangeschaft of gerepareerd worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners 
dan is de vergoeding € 150.

Vip (niet meer af te sluiten in 
2022)

Maximaal € 500 per per persoon per kalenderjaar idem 2022, maar niet meer af te sluiten 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. De therapeut moet geregistreerd zijn als lid van Stichting LOOP of de NVvP. Indien 
steunzolen aangeschaft of gerepareerd worden via andere dan hierboven beschreven zorgverleners 
dan is de vergoeding € 250.

Anderzorg AnderZorg Budget Geen vergoeding Geen vergoeding
AnderZorg Jong en AnderZorg 
Extra

Geen vergoeding Geen vergoeding

AON (collectief)] Basis Vitaal (niet terug te 
vinden voor 2022)

Geen vergoeding

Vitaal 1 (+) (niet terug te 
vinden voor 2022)

Geen vergoeding
Vitaal 2 (+) maximaal € 150 per verzekerde per verzekeringsjaar voor 

podotherapie en steunzolen samen
Achmea (was IAK) Vitaal 3 (+)  (niet terug te 

vinden voor 2022)
maximaal € 200 per verzekerde per verzekeringsjaar voor 
podotherapie en steunzolen samen

Vitaal 4 (+) (niet terug te 
vinden voor 2022)

maximaal € 250 per verzekerde per verzekeringsjaar voor 
podotherapie en steunzolen samen

Vitaal Senior (niet terug te 
vinden voor 2022)

maximaal € 450 per verzekerde per verzekeringsjaar voor 
podotherapie en steunzolen samen

VGZ AON via VGZ (niet 
collectief)

VGZ Werkt Instap Geen vergoeding Geen vergoeding 

VGZ Werkt Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Werkt Beter Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Werk Best Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

AV-AZVZ-Comfort Geen vergoeding Geen vergoeding
AZVZ AV-AZVZ-Comfort-Extra Podo(posturaal)therapie en podologie: 100% max.

€ 115 en steunzolen: 100% max. € 60,00 per verzekerde per 
kalenderjaar

Podo(posturaal)therapie en podologie: 100% max.
€ 115 en steunzolen: 100% max. € 60,00 per verzekerde per 
kalenderjaar

In aanmerking komen de kosten van behandelingen en consulten 
podologie/podo(posturale)therapie. U kunt (o.a.) terecht bij: een registerpodoloog of 
podoposturaal therapeut; die een opleiding tot registerpodoloog heeft afgerond en die is 
ingeschreven in het kwaliteitsregister van Kwaliteitsregistratie en Accreditatie 
Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ);

VGZ Besured Geen vergoeding Geen vergoeding

VGZ Bewuzt geen vergoeding geen vergoeding
CZ AV Start Geen vergoeding Geen vergoeding

AV Basis Geen vergoeding Geen vergoeding

AV Plus Algemene voetzorg max. € 115 per kalenderjaar en max € 75 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Algemene voetzorg max. € 115 per kalenderjaar en max € 75 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Steunzolen: U krijgt een vergoeding als een orthopedisch schoenmaker of instrumentmaker de 
steunzolen levert. 
Overige voethulpmiddelen: U krijgt een vergoeding als uw podoloog de hulpmiddelen levert die 
nodig zijn bij de behandeling. Voetzorg mag geleverd worden door een erkende podoloog.
Voor algemene voetzorg kunt u ook naar een erkende podoloog. 

CZ AV Top Algemene voetzorg max. € 115 per kalenderjaar en max € 75 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Algemene voetzorg max. € 115 per kalenderjaar en max € 75 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Zie AV Plus

AV Jongeren Algemene voetzorg max. € 70 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen

Algemene voetzorg max. € 70 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen

Zie AV Plus

AV Gezinnen Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Zie AV Plus

AV 50+ Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

Zie AV Plus

AV Ideaal Pakket (niet meer af 
te sluiten in 2022)

Algemene voetzorg max € 115 per kalenderjaar en max € 60 
per jaar voor steunzolen (inclusief voethulpmiddelen)

AV Excellent (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Algemene voetzorg 100% en max € 75 per jaar voor steunzolen 
(inclusief voethulpmiddelen)

AV Supertop (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Algemene voetzorg 100% en max € 75 per jaar voor steunzolen 
(inclusief voethulpmiddelen)

CZ CZdirect 1,2,3,4 Geen vergoeding

Jongeren PZP Algemene voetzorg: max. € 70 per verzekerde per 
kalenderjaar. Steunzolen + hulpmiddelen max. € 55 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Algemene voetzorg: max. € 70 per verzekerde per 
kalenderjaar. Steunzolen + hulpmiddelen max. € 55 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Vergoeding voor steunzolen en overige voethulpmiddelen, zoals (orthopedische) zooltjes, tape, 
drukverband, teenprothesen, nagelprothesen en nagelbeugels. En vergoeding als de erkende 
podoloog de hulpmiddelen levert die nodig zijn bij de behandeling. Een podotherapeut of 
podoloog voert de voetzorg uit.

CZ
Basis PZP

Idem als Jongeren PZP Algemene voetzorg: max. € 70 per verzekerde per 
kalenderjaar. Steunzolen + hulpmiddelen max. € 55 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Idem als Jongeren PZP

Plus PZP Idem als Jongeren PZP (weet niet zeker of dit klopte) Algemene voetzorg: max. € 115 per verzekerde per 
kalenderjaar. Steunzolen + hulpmiddelen max. € 55 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Idem als Jongeren PZP

Jongeren Start PZP Geen vergoeding Geen vergoeding
Start Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 

€ 100 per kalenderjaar. 
Steunzolen: € 50 per kalenderjaar. 

Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 
€ 100 per kalenderjaar. 
Steunzolen: € 50 per kalenderjaar. 

De behandelingen en consulten van de registerpodoloog of podoposturaal therapeut komen in 
aanmerking voor vergoeding inclusief de steunzolen of therapeutische zolen die door hen geleverd 
worden.

Extra (niet meer af te sluiten in 
2022)

Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie:
 € 250 per kalenderjaar.
Steunzolen: €100 per kalenderjaar.  

Uitgebreid Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 
€ 500 per kalenderjaar. 
Steunzolen: €150 per kalenderjaar.  

Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 
€ 500 per kalenderjaar. 
Steunzolen: €150 per kalenderjaar.  

Zie Start

Optimaal Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 
100%. 
Steunzolen: € 200 per kalenderjaar.

Consulten Podo(posturaal)therapie en podologie: 
100%. 
Steunzolen: € 200 per kalenderjaar.

Zie Start

De Friesland 
Zorgverzekeraar

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 150 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 150 per 
verzekerde per kalenderjaar.

De registerpodoloog of podoposturaal therapeut moet zijn aangesloten bij Stichting LOOP.
Op de nota moet de geldige persoonlijke AGB-code van de zorgverlener staan én de 
beroepsvereniging of het register waarbij deze zorgverlener staat ingeschreven.

Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 kalenderjaren. Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 kalenderjaren.

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 250 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 250 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Zie Extra

Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 kalenderjaren. Steunzolen: max. € 100 éénmaal per 2 kalenderjaren.
Instap geen vergoeding geen vergoeding
Opstap geen vergoeding niet meer af te sluiten in 2022
Doorstap geen vergoeding niet meer af te sluiten in 2022
Budget geen vergoeding geen vergoeding
Standaard geen vergoeding geen vergoeding
Frieso Compact geen vergoeding niet meer af te sluiten in 2022

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 250 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Vergoeding van de kosten van de behandeling: max. € 250 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Zie Extra

Steunzolen: volledige vergoeding, eenmaal per kalenderjaar. Steunzolen: volledige vergoeding, eenmaal per kalenderjaar. Zie Extra

Ditzo ZorgBewust Geen vergoeding Geen vergoeding
ZorgGoed Geen vergoeding Geen vergoeding
ZorgBeter Geen vergoeding Geen vergoeding
ZorgBest Podo(posturale)therapie, podologie (inclusief steunzolen): 

75% tot max. € 250 per verzekerde per kalenderjaar (recht op 
1 paar steunzolen per kalenderjaar).

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 en steunzolen van registerpodoloog of podoposturaal 
therapeut, o.a. op voorschrift van behandelend registerpodoloog of podoposturaal therapeut. 

AV Compact Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: Geen vergoeding

Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 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 (register)podoloog of podokinesioloog.

AV Standaard Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 55 per kalenderjaar

Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 55 per kalenderjaar

Zie AV Compact

AV Top Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 75 per kalenderjaar

Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 75 per kalenderjaar

Zie AV Compact

AV Student Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 55 per kalenderjaar

Max. € 27,50 per behandeldatum en max. 6 consulten per 
kalenderjaar. Steunzolen: 50% tot max. € 55 per kalenderjaar

Zie AV Compact

Achmea FBTO Alle pakketten Geen vergoeding Geen vergoeding
VGZ De Goudse Uitgebreid niet opgenomen in 2021 Geen zorgverzekering te vinden, de Goudse is 

overgenomen door VGZ
Achmea Gemeenten 

Optimaal (Zilveren 
Kruis) 

AV Amsterdam 1 max € 150 pp per kalenderjaar waaronder max 1 paar 
(sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

U kunt naar een Register-podoloog of podoposturaal therapeut die is geregistreerd bij Stichting 
LOOP.

AV Amsterdam 2 AV Amsterdam 2: max € 150 pp per kalenderjaar waaronder 
max 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

zie AV Amsterdam 1

AV Amsterdam 3 AV Amsterdam 3: max € 200 pp per kalenderjaar waaronder 
max 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 200 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

zie AV Amsterdam 1

Optimaal Aanvullend 1 waaronder max 1 paar (sport)steunzolen
Optimaal Aanvullend 1: geen dekking

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: geen dekking

Zie AV Amsterdam 1

Optimaal Aanvullend 2 waaronder max 1 paar (sport)steunzolen
Optimaal Aanvullend 2: max €150,- pp per kalenderjaar 
waaronder maximaal 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Zie AV Amsterdam 1

Optimaal Aanvullend 3 waaronder max 1 paar (sport)steunzolen
Optimaal Aanvullend 3: max € 200,- pp per kalenderjaar 
waaronder maximaal 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 200 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Zie AV Amsterdam 1

Aanvullend 1 Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: 
max. € 100 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor 
voetzorg (behandeling en steunzolen). 

Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: 
max. € 100 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor 
voetzorg (behandeling en steunzolen). 

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met corrigerende of 
beschermende technieken, zoals schoen- en zoolcorrecties, en het adviseren over 
voetaandoeningen. De podoloog moet geregistreerd zijn als Registerpodoloog of Podoposturaal 
therapeut in het register van Stichting LOOP. 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. 

AZVZ (Scheepvaart)

EUCARE Aevitae

Menzis

CZ PZP 
(PolitieZorgpolis)

A.S.R. De Amersfoortse

heet nu: ASR

Achmea Extra 

Optimaal 

Frieso Compleet

A.S.R.

DSW DSW 
Zorgverzekeraar

Menzis Hema
Zorgverzekering 

(Menzis)



Aanvullend 2 Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: max. € 
200 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor voetzorg 
(behandeling en steunzolen). 

Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: max. € 
150 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor voetzorg 
(behandeling en steunzolen). 

Zie aanvullend 1

Aanvullend 3 Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: max. € 
200 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor voetzorg 
(behandeling en steunzolen). 

Podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen: max. € 
150 per kalenderjaar. Maximum bedrag/budget voor voetzorg 
(behandeling en steunzolen). 

Zie aanvullend 1

Start Geen vergoeding Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding Geen vergoeding

Holland Zorg

valt onder Eno 
Zorgverzekeraar

Plus 75% tot maximaal € 125,- per
kalenderjaar voor podotherapie, podologie en steunzolen.

75% tot maximaal € 125,- per
kalenderjaar. De vergoeding geldt voor verschillende 
onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, 
podotherapie en podologie.

Top 75% tot maximaal € 250,- per
kalenderjaar

75% tot maximaal € 250,- per
kalenderjaar. De vergoeding geldt voor verschillende 
onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, 
podotherapie en podologie.

ZorgCompact Geen vergoeding Geen vergoeding
Achmea Interpolis Bij ZorgActief: 'Zonder Meer, 

Meer Zeker en Zonder zorgen 
alleen vergoeding indien 
aangesloten bij MeerSport (de 
hockeybond voor KNHB leden)

Maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar voor consult en 
zolen

€ 200 per jaar voor Podo(posturaal)therapie, podologie en 
steunzolen.
Podotherapeuten en podologen helpen mensen met pijnlijke 
voeten. De podoposturaal therapeut helpt u bij klachten door 
een verkeerde houding.aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.
Bij Registerpodoloog of Podoposturaal therapeut aangesloten 
bij Stichting LOOP

Bent u lid van de KNHB (Koninklijk Nederlandse Hockey Bond)? En heeft u een Interpolis 
ZorgActief aanvullende verzekering? Dan heeft u en uw meeverzekerde gezinsleden recht op de 
onderstaande extra aanspraken van de MeerSport. U mag zonder verwijzing een afspraak maken.

AV-Compact Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar
Steunzolen: geen vergoeding

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 (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

Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max van € 55 per kalenderjaar

Zie AV-standaard

AV-Top Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar.
Steunzolen: 50% met max van € 75 per kalenderjaar

Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar.
Steunzolen: 50% met max van € 75 per kalenderjaar

Zie AV-standaard

AV Student Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max van € 55 per kalenderjaar

Max. € 27,50 per behandeldatum tot een maximum van 6 
consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max van € 55 per kalenderjaar

Zie AV-standaard

IZA Extra Zorg 1 Steunzolen: € 125 per kalenderjaar Steunzolen en therapiezolen: € 125 per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 2 Steunzolen: € 125 per kalenderjaar Steunzolen en therapiezolen: € 125 per kalenderjaar

IZA Extra Zorg 3 Steunzolen: € 225 per kalenderjaar Steunzolen en therapiezolen: € 225 per kalenderjaar

IZA Classic Comfort Steunzolen: € 225 per kalenderjaar Steunzolen en therapiezolen: € 225 per kalenderjaar

IZA Extra Zorg Instap geen geen

IZZ (door VGZ) IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding voor steunzolen Geen vergoeding voor steunzolen
IZZ door 

zorgverzekeraar 
VGZ

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding voor steunzolen Geen vergoeding voor steunzolen

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar. € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

Steunzolen en therapiezolen
U krijgt deze vergoeding voor steunzolen en therapiezoelen die de gewrichten, banden en kapsels 
van uw voet ondersteunen.
U kunt deze vergoeding gebruiken voor:
Aanmeten van zolen (consult), Aanschaf van zolen, Reparatie van uw zolen, Aanpassing van zolen

IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar. € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

Zie IZZ Zorg voor de Zorg + extra 2

IZZ Bijzonder bewust Geen vergoeding voor steunzolen Geen vergoeding voor steunzolen
IZZ Instap Geen vergoeding voor steunzolen Geen vergoeding voor steunzolen

IZZ (door CZ) Zorg voor de Zorg (door CZ) geen vergoeding steunzolen geen vergoeding steunzolen

Zorg voor de Zorg Compleet 
(door CZ)

Voetzorg en (steun) zolen: max. € 75 per kalenderjaar Voetzorg en (steun) zolen: max. € 75 per kalenderjaar Steunzolen: U krijgt een vergoeding als een orthopedisch schoenmaker of instrumentmaker de 
steunzolen levert. 
Overige voethulpmiddelen: U krijgt een vergoeding als uw podoloog de hulpmiddelen levert die 
nodig zijn bij de behandeling. Voetzorg mag geleverd worden door een erkende podoloog.
Voor algemene voetzorg kunt u ook naar een erkende podoloog. 

ZorgStart geen vergoeding steunzolen
ZorgGoed geen vergoeding steunzolen
ZorgBeter geen vergoeding steunzolen

ONVZ Jaaah. Fysiotherapieverzekering Geen vergoeding Geen vergoeding
CZ Just Just Live en Just Smile Geen vergoeding Geen vergoeding

JongerenVerzorgd Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €150,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag van € 150 is bereikt. Dit is per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(registerpodoloog en podoposturaal therapeut aangesloten bij 
LOOP worden genoemd). Vergoeding per jaar tot het 
maximumbedrag van € 150.

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met corrigerende of 
beschermende technieken, zoals schoen- en zoolcorrecties, en het adviseren over 
voetaandoeningen. De podoloog moet geregistreerd zijn als Registerpodoloog of Podoposturaal 
therapeut in het register van Stichting LOOP.

ExtraVerzorgd 1 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €100,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag van € 100 is bereikt. Dit is per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(registerpodoloog en podoposturaal therapeut aangesloten bij 
LOOP worden genoemd). Vergoeding per jaar tot het 
maximumbedrag van € 100

Idem als JongerenVerzorgd

ExtraVerzorgd 2 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €150,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag van € 150 is bereikt. Dit is per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(registerpodoloog en podoposturaal therapeut aangesloten bij 
LOOP worden genoemd). Vergoeding per jaar tot het 
maximumbedrag van € 150.

Idem als JongerenVerzorgd

ExtraVerzorgd 3 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €200,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag van € 200 is bereikt. Dit is per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(registerpodoloog en podoposturaal therapeut aangesloten bij 
LOOP worden genoemd). Vergoeding per jaar tot het 
maximumbedrag van € 200.

Idem als JongerenVerzorgd

(Extra) Aanvullend Geen vergoeding Geen vergoeding

Collectief aanvullend 1
Geen vergoeding Geen vergoeding

Collectief aanvullend 2
Voetzorg (orthopedische steunzolen,
pedicure, podologie en podotherapie): maximumbedrag van 
€100,-.

Podotherapie en podologie: maximaal € 100 per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(podoloog aangesloten bij LOOP wordt genoemd). 

Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor de 
vergoedingen pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen.

Collectief aanvullend 3 Voetzorg (orthopedische steunzolen,
pedicure, podologie en podotherapie): maximumbedrag van 
€150,-.

Podotherapie en podologie: maximaal € 150 per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(podoloog aangesloten bij LOOP wordt genoemd). 

idem als Collectief Aanvullend 2

Collectief aanvullend 4 Voetzorg (orthopedische steunzolen,
pedicure, podologie en podotherapie): maximumbedrag van 
€200,-.

Podotherapie en podologie: maximaal € 200 per kalenderjaar. 
De therapeut of leverancier moet erkend zijn door Menzis 
(podoloog aangesloten bij LOOP wordt genoemd). 

idem als Collectief Aanvullend 2

GarantVerzorgd 1 (gemeente) Voetzorg: max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Voetzorg: max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Idem als Jongerenverzorgd

GarantVerzorgd 2 (gemeente) Voetzorg: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Voetzorg: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Idem als Jongerenverzorgd

GarantVerzorgd 3 (gemeente) Voetzorg: max. € 250 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Voetzorg: max. € 250 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Idem als Jongerenverzorgd

Den Haag (gemeente) Voetzorg: max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar voor 
steunzolen, podologie, pedicure en podotherapie tezamen

Dit is per 2022 geworden: Extra Verzorgd 1 t/m 3 Idem als ExtraVerzorgd 1

VGZ VGZ Royaal (was Aanvullend 1) Voetbehandeling/podotherapie: max. €100 per verzekerde 
per kalenderjaar.
Steunzolen: maximaal €125 per kalenderjaar

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

VGZ Optimaal (was Aanvullend 
2)

Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. €200 per 
verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: maximaal €125 per kalenderjaar

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

VGZ Excellent (was Aanvullend 
3)

Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. €300 per 
verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: maximaal €125 per kalenderjaar

€ 225 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

Aanvullend Goed (was 
aanvullend Student 

Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. € 70 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Voetbehandeling/podotherapie en steunzolen: max. € 70 per 
verzekerde per kalenderjaar.

Steunzolen en therapiezolen (inclusief aanmeetkosten). 

Start geen vergoeding geen vergoeding
Extra voetbehandeling: € 100 per kalender

steunzolen: € 100 per kalenderjaar
voetbehandeling: € 100 per kalender
steunzolen: € 100 per kalenderjaar

Op de website staat hetzelfde als vorig jaar, maar de RP/PPT zit daar niet bij! 
'De steunzolen moeten gemaakt zijn naar een gipsmodel of blauwdruk die gemaakt is door een 
podotherapeut, een orthopedisch schoenmaker, een orthopedisch instrumentmaker, een 
prothesemaker of een orthesemaker.'

Je kiest zelf je zorgverlener. Vind hier een zorgverlener bij jou in de buurt. Je kunt je selectie 
verfijnen op: podotherapeut, podoloog.

Compleet voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: € 150 per kalenderjaar

voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: € 150 per kalenderjaar

Zie extra

Comfort (niet meer af te 
sluiten)

voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: 200 per kalenderjaar

voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: 200 per kalenderjaar

Zie extra

Jij & Gemak (was Combi) voetbehandeling: € 70 per kalenderjaar
steunzolen: € 60 per kalenderjaar

voetbehandeling: € 70 per kalenderjaar
steunzolen: € 60 per kalenderjaar

Zie extra

Top (niet meer af te sluiten) voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: 100%

voetbehandeling: € 150 per kalenderjaar
steunzolen: 100%

Zie extra

VGZ Nidos 
(alleenstaande 
minderjarigen)

Nidos aanvullend 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. Maximaal € 225 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. Maximaal € 225 per kalenderjaar.

De aanmeetkosten van steunzolen krijgt u bij alle
zorgverleners vergoed uit het budget Steunzolen en
Therapiezolen.

ONVZ Extrafit (ook Internationaal, 
niet meer af te sluiten in 2022)

Max. € 150 per jaar

Startfit Geen vergoeding Geen vergoeding 
Benfit Geen vergoeding Geen vergoeding 
Optifit Max. € 200 per jaar voor andere voetzorg (= niet diabetisch 

of reumatisch gerelateerd), incl. zolen
Max. € 200 per jaar voor andere voetzorg (= niet diabetisch 
of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

De registerpodoloog of podoposturaal therapeut moet in het kwaliteitsregister van KABIZ staan

Topfit Max. € 500 per jaar voor andere voetzorg (= niet diabetisch 
of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

Max. € 500 per jaar voor andere voetzorg (= niet diabetisch 
of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

zie Optifit

Superfit 100% vergoeding 100% vergoeding voor andere voetzorg, € 500 voor zolen zie Optifit

Health Basic geen vergoeding

Health Premium Paramedische zorg en beweegzorg: max. € 2.000 voor 
fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck, 
podotherapie en podologie, chiropractie en osteopathie, 
ergotherapie en logopedie, diëtetiek, acupunctuur

Zie Optifit

OHRA Zelfverzekerd Compact
(niet meer af te sluiten in 2022)

Voetzorg algemeen: max. € 50 per verzekerde per 
kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 50 per verzekerde per 
kalenderjaar

De kosten van behandeling door een registerpodoloog of podoposturaal therapeut komen in 
aanmerking voor vergoeding, aangesloten bij Stichting LOOP of IFPB.

Aanvullend Voetzorg algemeen: max. € 50 per verzekerde per 
kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 50 per verzekerde per 
kalenderjaar

De kosten van behandeling door een registerpodoloog of podoposturaal therapeut komen in 
aanmerking voor vergoeding, aangesloten bij Stichting LOOP of IFPB.

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

Voetbehandeling algemeen: max. € 50 per verzekerde per 
kalenderjaar

Zie Aanvullend

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

Voetbehandeling algemeen: max. € 100 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per verzekerde per kalenderjaar

Zie Aanvullend

Extra Aanvullend Fysio 
meenemen

Voetzorg algemeen: max. € 100 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per verzekerde per kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 100 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per verzekerde per kalenderjaar

Zie Aanvullend

IZZ door 
zorgverzekeraar CZ

Menzis Hema
Zorgverzekering 

(Menzis)

Holland Zorg (voor 
arbeidsmigranten)

DSW InTwente

VGZ IZA

Menzis Menzis

National Academic Steunzolen en therapiezolen
U krijgt deze vergoeding voor steunzolen en therapiezoelen die de gewrichten, banden en kapsels 
van uw voet ondersteunen.
U kunt deze vergoeding gebruiken voor:
Aanmeten van zolen (consult), Aanschaf van zolen, Reparatie van uw zolen, Aanpassing van zolen
De aanmeetkosten van steunzolen krijgt u bij alle
zorgverleners vergoed uit het budget Steunzolen en
Therapiezolen.

CZ Nationale 
Nederlanden

Zorg die geleverd wordt door een podoloog of podoposturaal therapeut komt niet in aanmerking 
voor vergoeding

Vanaf 1 januari 2022 kunt u alleen nog de HollandZorg basisverzekering afsluiten. Bent u al 
verzekerd bij HollandZorg en heeft u al een aanvullende (en/of tandarts) verzekering? Deze kan 
gewoon doorlopen in 2022.

CZ

ONVZ



Uitgebreid Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 150 per verzekerde per kalenderjaar

Zie Aanvullend

Uitgebreid Vitaal
(niet meer af te sluiten in 2022)

Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Zie Aanvullend

Extra Uitgebreid
(niet meer af te sluiten in 2022)

Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Voetbehandeling algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: max. € 200 per verzekerde per kalenderjaar

Zie Aanvullend

Compleet (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: 100%

Voetzorg algemeen: max. € 150 per verzekerde per 
kalenderjaar
Steunzolen: 100%

Zie Aanvullend

Sterk Geen vergoeding Geen vergoeding 
Sterk fysio meenemen Geen vergoeding Geen vergoeding 

Overgenomen Achmea 
(door Zilveren Kruis 
al in 2019 bekend)

OZF Alle polissen van OZF zijn 
overgenomen door Zilveren 
Kruis (opmerking 2019)

ExtraVerzorgd 1 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €100,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

Voetzorg bij bepaalde aandoeningen (zoals reumatoïde 
artritis) bestaat uit podotherapie en pedicure, podologie en 
orthopedische steunzolen. U krijgt een vergoeding tot 
maximaal € 100 per kalenderjaar. 

U heeft recht op deze vergoeding als de leverancier of zorgaanbieder door Menzis erkend is. 
Welke dat zijn kunt u vinden op menzis.nl/zorgvinder. De podoloog moet geregistreerd zijn als 
Registerpodoloog of Podoposturaal therapeut in het register van Stichting LOOP.

Menzis ExtraVerzorgd 2 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €150,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

Voetzorg bij bepaalde aandoeningen (zoals reumatoïde 
artritis) bestaat uit podotherapie en pedicure, podologie en 
orthopedische steunzolen. U krijgt een vergoeding tot 
maximaal € 150 per kalenderjaar. 

Idem als ExtraVerzorgd 1

ExtraVerzorgd 3 Voetzorg: vergoeding voor orthopedische steunzolen, 
reparatie van orthopedische steunzolen, pedicure, podologie 
en podotherapie tot een maximumbedrag van €200,-. De 
behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het 
maximumbedrag is bereikt.

Voetzorg bij bepaalde aandoeningen (zoals reumatoïde 
artritis) bestaat uit podotherapie en pedicure, podologie en 
orthopedische steunzolen. U krijgt een vergoeding tot 
maximaal € 200 per kalenderjaar. 

Idem als ExtraVerzorgd 1

ONVZ PNO Ziektekosten / 
PNOzorg

PNO Basis (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Geen vergoeding Geen vergoeding 

PNO Start Geen vergoeding Geen vergoeding
PNO Beter (niet meer af te 
sluiten in 2022)

€ 150 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 
diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

€ 150 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 
diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

PNO Plus Geen vergoeding Geen vergoeding 
PNO Optimaal € 200 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 

diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen
€ 200 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 
diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

Registerpodoloog en podoposturaal therapeut moeten bij KABIZ zijn ingeschreven

PNO Top € 500 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 
diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

€ 500 max. per kalenderjaar voor andere voetzorg (= niet 
diabetisch of reumatisch gerelateerd), incl. zolen

zie PNO Optimaal

PNO Excellent 100% vergoeding per kalenderjaar voor andere voetzorg (= 
niet diabetisch of reumatisch gerelateerd), zolen per 
kalenderjaar max. € 500 

100% vergoeding per kalenderjaar voor andere voetzorg (= 
niet diabetisch of reumatisch gerelateerd), zolen per 
kalenderjaar max. € 500 

zie PNO Optimaal

Largepolis € 150 (Podo(posturaal)therapie, podologie, inclusief 
steunzolen, tot 1 paar per jaar)

€ 150 (Podo(posturaal)therapie, podologie, inclusief 
steunzolen, tot 1 paar per jaar) voor 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.
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.)

Achmea Extra Largepolis € 200 (Podo(posturaal)therapie, podologie, inclusief 
steunzolen, tot 1 paar per jaar)

€ 200 (Podo(posturaal)therapie, podologie, inclusief 
steunzolen, tot 1 paar per jaar) voor 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.

Zie Largepolis

Smallpolis Geen vergoeding Geen vergoeding 
Mediumpolis Geen vergoeding Geen vergoeding 
Royaal € 100 budget voor voetzorg (+ € 125 voor steunzolen) € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 

therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

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.

 Ideaal (niet meer af te sluiten 
in 2022)

€ 200 budget voor voetzorg (+ € 125 voor steunzolen) € 200 budget voor voetzorg (+ € 125 voor steunzolen)

Excellent € 300 budget voor voetzorg (+ € 225 voor steunzolen) € 225 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

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.

VGZ Primair Geen vergoeding Geen vergoeding 

Optimaal Voetbehandeling/Podotherapie: max. € 70 per kalenderjaar € 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

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.

Student fysio (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Voetbehandeling/Podotherapie: max. € 70 per kalenderjaar

Start Geen vergoeding Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding Geen vergoeding
Plus Voetverzorging en steunzolen: 75% tot max. 

€ 125 per kalenderjaar 
Voetverzorging en steunzolen: 75% tot max. 
€ 125 per kalenderjaar 

De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, steunzolen, 
podotherapie en podologie.

Top Voetverzorging en steunzolen: 75% tot max. 
€ 250 per kalenderjaar 

Voetverzorging en steunzolen: 75% tot max. 
€ 250 per kalenderjaar 

Zie Top

Jongeren AV Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 100% tot max. € 75 per jaar

Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 100% tot max. € 75 per jaar

De hulp dient te worden verleend door een erkend podotherapeut, podoposturaal therapeut, 
podoloog of podokinesioloog.

AV Compact max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Geen vergoeding voor steunzolen

max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Geen vergoeding voor steunzolen

Zie Jongeren AV

AV Standaard Max. €  27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar.
Steunzolen: 50% met max. € 55 per kalenderjaar

Max. €  27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar.
Steunzolen: 50% met max. € 55 per kalenderjaar

Zie Jongeren AV

AV Uitgebreid Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max. € 75 per kalenderjaar

Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max. € 75 per kalenderjaar

Zie Jongeren AV

AV Extra Uitgebreid Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max. € 75 per kalenderjaar

Max. € 27,50 met een max. van 6 consulten per kalenderjaar. 
Steunzolen: 50% met max. € 75 per kalenderjaar

Zie Jongeren AV

AV Zorg Riant (niet meer af te 
sluiten in 2022)

Consulten en steunzolen: 100% Consulten en steunzolen: 100% Zie Jongeren AV

UMC Extra Instap Geen vergoeding Geen vergoeding 
UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding Geen vergoeding

VGZ UMC Extra Zorg 2 Podotherapie: €100,- per jaar. Steunzolen: maximaal € 125 
per kalenderjaar.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

UMC Extra Zorg 3 Podotherapie: €100,- per jaar. Steunzolen: maximaal € 125 
per kalenderjaar.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

ZorgZeker 1 Geen vergoeding Geen vergoeding 
VGZ ZorgZeker 2 Podotherapie en voetbehandelingen: € 100 per jaar. 

Steunzolen: max. € 70 per jaar.
€ 70 per jaar voor aanmeten en 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

HIer kunt u terecht (staat in de voorwaarden): 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.Wij vergoeden deze zorg ook als u naar een 
zorgverlener in het
buitenland gaat, die vergelijkbare zorg levert. Dus niet bij RP/PPT

ZorgZeker 3 Podotherapie en voetbehandelingen: € 200 per jaar. 
Steunzolen: max. € 125 per jaar.

€ 125 per jaar voor aanmeten en 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

Aanvullend Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar. € 100 budget voor voetzorg Steunzolen: max. € 70 per jaar. € 100 budget voor voetzorg

VGZ Aanvullend Beter Steunzolen: max. € 125 per jaar. € 300 budget voor voetzorg Steunzolen: max. € 125 per jaar. € 300 budget voor voetzorg

Aanvullend Best Steunzolen: max. € 125 per jaar. € 500 budget voor voetzorg Steunzolen: max. € 180 per jaar. € 500 budget voor voetzorg

VGZ 1 t/m 4 Ster Geen vergoeding Geen vergoeding 

5 Ster Steunzolen: voor verzekerden t/m 20 jaar max.
€ 50

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

Podoposturaal therapeut, aangesloten bij Stichting LOOP
Podoloog, aangesloten bij Stichting LOOP worden vergoed

VGZ Compact  Steunzolen € 70 per kalenderjaar Steunzolen € 70 per kalenderjaar Podoposturaal therapeut, aangesloten bij Stichting LOOP
Podoloog, aangesloten bij Stichting LOOP worden vergoed

Compleet Steunzolen € 125 per kalenderjaar Steunzolen € 125 per kalenderjaar zie compact

VGZ VGZ Aanvullend Instap Geen vergoeding Geen vergoeding 

VGZ Aanvullend Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

Steunzolen en therapiezolen
U krijgt deze vergoeding voor steunzolen en therapiezoelen die de gewrichten, banden en kapsels 
van uw voet ondersteunen.
U kunt deze vergoeding gebruiken voor:
Aanmeten van zolen (consult), Aanschaf van zolen, Reparatie van uw zolen, Aanpassing van zolen

VGZ Aanvullend Beter Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Aanvullend Best Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ GezinPakket Steunzolen: € 125 per kalenderjaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Jongpakket Steunzolen: geen vergoeding. Steunzolen: geen vergoeding. zie aanvullend Goed

Singel/Duo Uitgebreid
Gezin Uitgebreid
Vitaal Uitgebreid

Steunzolen: max. € 125 per jaar  voor 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.

Niet terug te vinden voor 2022, lijkt niet meer te 
bestaan

UnitedConsumers - 
VGZ

Unive  Bij VGZ op de website staat voor de verschillende pakketten: Hier kunt u terecht
Podotherapeut
Orthopedische schoenmakerij (SEMH-OSB)
Orthopedische werkplaats (SEMH-OIM)
Zorgverlener in het buitenland die vergelijkbare zorg levert. 
Podoposturaal therapeut, aangesloten bij Stichting LOOP
Podoloog, aangesloten bij Stichting LOOP
Dus het lijkt goed te gaan op de website, de voorwaarden zijn (weer) niet aangepast, maar de 
zorg wordt wel vergoed

Voorwaarden:
Hier kunt u terecht, 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. Wij vergoeden deze zorg ook als u naar een zorgverlener in het buitenland 
gaat, die vergelijkbare zorg levert.

Unive Zorgzaam 
(defensie 

gerelateerd)

Univé 
GemeentePakket

VGZ

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.

CZ

PMA (Menzis)

Prolife
Zorgverzekeringen

Promovendum

Eno Zorgverzekeraar Salland 

DSW Stad Holland

UMC



Universeel Aanvullend
Universeel Compleet

Steunzolen: € 80 per 2 kalenderjaren voor 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.

Niet terug te vinden voor 2022, lijkt niet meer te 
bestaan

VGZ Werkt Instap Geen vergoeding Geen vergoeding 
VGZ Werkt Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Werkt Beter Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Werk Best Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Zorgt Goed Steunzolen: max. € 70 per jaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Zorgt Beter Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Zorg Best Steunzolen: max. € 125 per jaar voor 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.

€ 180 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Gemeentepakket Compact Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar. voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Gemeentepakket 
Compleet

Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

Gemeentepakket Compleet, 
met €0,- eigen risico

Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar voor 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.

niet terug te vinden voor 2022, lijkt niet meer te bestaan

VGZ Rotterdampakket 
Compact

Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Rotterdampakket Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

Steunzolen: max. € 75 per kalenderjaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

VGZ Zuid-limburgpakket 
Compact

Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar voor 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 

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 

zie aanvullend Goed

VGZ Den Haagpakket Steunzolen: max. € 125 per kalenderjaar voor 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.

€ 125 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

VGZ Den Haagpakket Compact Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar voor 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.

€ 70 per jaar voor aanmeten en kosten van steunzolen en 
therapiezolen.

o.a. bij Podoposturaal therapeut of podoloog, aangesloten 
bij Stichting LOOP

zie aanvullend Goed

Start Geen vergoeding Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding Geen vergoeding
Optimaal € 200 voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 

zorgprofiel 2 of hoger) en zolen
€ 200 voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 
zorgprofiel 2 of hoger) en zolen

Wat wordt vergoed? Voetzorg als u diabetes zorgprofiel 1 heeft of reumatische artritis, 
podotherapie en podologie, orthese of nagelbeugel, podotherapeutische zolen, steunzolen
Registerpodoloog en Podoposturaal therapeut moeten in kwaliteitsregister van Kabiz staan. 

ONVZ Top € 500 voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 
zorgprofiel 2 of hoger) en zolen

€ 500 voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 
zorgprofiel 2 of hoger) en zolen

Zie optimaal

Excellent
100% voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 
zorgprofiel 2 of hoger) en € 500 voor zolen

100% voor andere voetzorg (dan diabetische voetzorg 
zorgprofiel 2 of hoger) en € 500 voor zolen

Zie optimaal

Student Geen vergoeding Geen vergoeding
VGZ ZEKUR Extra Zeker Steunzolen: max. € 125 per jaar Steunzolen: max. € 125 per jaar (inclusief reparatie en 

aanpassing)
Podoposturaal therapeut, aangesloten bij Stichting LOOP
Podoloog, aangesloten bij Stichting LOOP

Zilveren Kruis Ziezo ZieZo Aanvullend 1 Geen vergoeding Geen vergoeding
ZieZo Aanvullend 2 Geen vergoeding Geen vergoeding
Basis Plus Module Geen vergoeding Geen vergoeding
Aanvullend 1 ster Geen vergoeding Geen vergoeding
Aanvullend 2 sterren Geen vergoeding Geen vergoeding

Achmea Aanvullend 3 sterren
Optimaal Aanvullend 2

Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en 
(sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per kalenderjaar, 
waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 150 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

U kunt naar een Register-podoloog of podoposturaal therapeut die is geregistreerd bij Stichting 
LOOP.

Aanvullend 4 sterren Podotherapie/podologie/podoposturale therapie en 
(sport)steunzolen: max. € 200 per persoon per kalenderjaar, 
waaronder 1 paar (sport)steunzolen

Podotherapie/sportpodotherapie/podologie/podoposturale 
therapie en (sport)steunzolen: max. € 200 per persoon per 
kalenderjaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen

zie aanvullend 3 sterren

Start Geen vergoeding Geen vergoeding
Slim Geen vergoeding Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding Geen vergoeding
Plus 75% tot maximaal € 125,- per

kalenderjaar voor voetverzorging
75% tot maximaal € 125,- per
kalenderjaar voor voetverzorging

De vergoeding bij Plus en Top geldt voor podotherapie, podologie, steunzolen en 
pedicurebehandelingen samen. Je mag de voetverzorging krijgen van Podologie: een 
registerpodoloog en een podoposturaal therapeut

Top 75% tot maximaal € 250,- per
kalenderjaar voor voetverzorging

75% tot maximaal € 250,- per
kalenderjaar voor voetverzorging

Zie Plus

AV Basis Podologie en podo(posturale)therapie: max. € 50 per 
verzekerde per jaar
Steunzolen: 50% tot max. € 35 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. € 50 per 
verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: 50% tot max. € 35 per kalenderjaar

In aanmerking komen de kosten van behandelingen en consulten podologie/ 
podo(posturale)therapie (inclusief kosten voor steunzolen) van een podoloog of podoposturaal 
therapeut die een opleiding tot registerpodoloog heeft afgerond en die is ingeschreven in het 
kwaliteitsregister van Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg 
(KABIZ)

AV Sure Geen vergoeding Geen vergoeding
AV Standaard Podologie en podo(posturale)therapie: max. € 50 per 

verzekerde per jaar
Steunzolen: 50% tot max. € 35 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. € 50 per 
verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: 50% tot max. € 35 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

Top GeZZin compact Geen vergoeding Geen vergoeding
Zorg en Zekerheid Top GeZZin Podologie en podo(posturale)therapie: max. 

€ 100 per verzekerde per jaar
Steunzolen: max. € 70 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Top Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per jaar
Steunzolen: max. € 70 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Plus Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per jaar
Steunzolen: max. € 70 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Totaal
(niet meer af te sluiten in 2022)

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 125 per verzekerde per jaar
Steunzolen: max. € 100 per jaar

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 125 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Gemak Geen vergoeding Geen vergoeding Idem als AV Basis
AV Gemeente Basis Geen vergoeding Idem als AV Basis
AV Gemeente Standaard Podologie en podo(posturale)therapie: max. 

€ 50 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 35 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Gemeente Top Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 250 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Cum-Laude
(niet meer af te sluiten in 2022)

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 125 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Master Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Prima Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 100 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 70 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Haarlem/Zandvoort 
Standaard

Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 50 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 35 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Haarlem/Zandvoort Top Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 250 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Utrecht Standaard Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 50 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 35 per kalenderjaar

Idem als AV Basis

AV Utrecht Top Podologie en podo(posturale)therapie: max. 
€ 250 per verzekerde per kalenderjaar
Steunzolen: max. € 100 per kalenderjaar

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. 

Achmea

VGZ

VGZ VGZ 
GemeentePakket

VGZ Zuid-limburgpakket zie aanvullend Goed

VvAA

Zorg en Zekerheid

Zilveren Kruis
Achmea

Eno Zorgdirect


