
�
Vergelijking zorgverzekeringen

�

Premievergelijking Basisverzekering op hoogte van eigen risico

Maatschappij € 385,00
(standaard)

€ 485,00 € 585,00 € 685,00 € 785,00 € 885,00

Amersfoortse € 107,95 € 103,78 € 99,61 € 95,45 € 91,28 € 82,95

Salland € 112,95 € 109,95 € 106,95 € 103,95 € 100,95 € 95,45



�
Vergelijking zorgverzekeringen

�

Premie- en vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Premie € 6,15 € 11,20 € 18,90 € 30,25 € 50,00 € 5,85 € 8,50 € 19,95 € 32,50

Soort vergoeding Amersfoortse
Aanvulling 
Compact

Amersfoortse
Aanvulling 

Budget

Amersfoortse
Aanvulling 

Basis

Amersfoortse
Aanvulling 
Uitgebreid

Amersfoortse
Aanvulling 
Optimaal

Salland
Aanvulling Start 

+

Salland
Aanvulling Extra 

++

Salland
Aanvulling Plus 

+++

Salland
Aanvulling Top +

+++

Alternatieve 
geneeswijzen

- Maximaal € 45,- 
per dag en tot € 

150,- per jaar
voor acupunctuur, 

chiropractie, 
osteopathie en
(ortho)manuele 

therapie, 
antroposofie, 

flebologie,
fytotherapie, 

haptotherapie, 
haptonomie,
homeopathie 

(klassiek), 
iriscopie, 

kindertherapie,
moermantherapie, 
natuurgeneeswijze

n,
neuraaltherapie, 
orthomoleculaire 

therapie,
proctologie, 

reflexzonetherapie 
(voet) en

shiatsutherapie.
Uitsluitend met 

name genoemde 
beroepsvereniging

en
komen voor 

vergoeding in
aanmerking 
(exclusief 

geneesmiddelen)

Maximaal € 45,- 
per dag en tot € 

250,- per jaar
voor acupunctuur, 

chiropractie, 
osteopathie,

(ortho)manuele 
therapie 

antroposofie, 
flebologie,

fytotherapie, 
haptotherapie, 
haptonomie,
homeopathie 

(klassiek), iriscopie, 
kindertherapie,

moermantherapie, 
natuurgeneeswijze

n,
neuraaltherapie, 
orthomoleculaire 

therapie,
proctologie, 

reflexzonetherapie 
(voet) en

shiatsutherapie.
Uitsluitend met 

name genoemde 
beroepsvereniginge

n
komen voor 

vergoeding in
aanmerking
(exclusief 

geneesmiddelen)

Maximaal € 45,- per 
dag en tot € 500,- 

per jaar
voor acupunctuur, 

chiropractie, 
osteopathie en
(ortho)manuele 

therapie, 
antroposofie, 

flebologie,
fytotherapie, 

haptotherapie, 
haptonomie,
homeopathie 

(klassiek), iriscopie, 
kindertherapie,

moermantherapie, 
natuurgeneeswijzen,

neuraaltherapie, 
orthomoleculaire 

therapie,
proctologie, 

reflexzonetherapie 
(voet) en

shiatsutherapie.
Uitsluitend met name 

genoemde 
beroepsverenigingen

komen voor 
vergoeding in
aanmerking

(exclusief 
geneesmiddelen)

Maximaal € 45,- per 
dag en tot € 1.000,- 

per jaar
voor acupunctuur, 

chiropractie, 
osteopathie,

(ortho)manuele 
therapie, 

antroposofie, 
flebologie,

fytotherapie, 
haptotherapie, 
haptonomie,
homeopathie 

(klassiek), iriscopie, 
kindertherapie,

moermantherapie, 
natuurgeneeswijzen,

neuraaltherapie, 
orthomoleculaire 

therapie,
proctologie, 

reflexzonetherapie 
(voet) en

shiatsutherapie.
Uitsluitend met name 

genoemde 
beroepsverenigingen

komen voor 
vergoeding in
aanmerking

(exclusief 
geneesmiddelen)

- - Maximaal € 40,- per
behandeldag tot 

maximaal
€ 350,- per 
kalenderjaar

Maximaal € 40,- per
behandeldag tot 

maximaal
€ 500,- per 
kalenderjaar



�
Vergelijking zorgverzekeringen

�
Premie € 6,15 € 11,20 € 18,90 € 30,25 € 50,00 € 5,85 € 8,50 € 19,95 € 32,50

Soort vergoeding Amersfoortse
Aanvulling 
Compact

Amersfoortse
Aanvulling 

Budget

Amersfoortse
Aanvulling 

Basis

Amersfoortse
Aanvulling 
Uitgebreid

Amersfoortse
Aanvulling 
Optimaal

Salland
Aanvulling Start 

+

Salland
Aanvulling Extra 

++

Salland
Aanvulling Plus 

+++

Salland
Aanvulling Top +

+++

Brillen en lenzen - - Bril (inclusief 
montuur) tot € 150,-

(één bril per 24 
maanden)

Of lenzen maximaal 
€ 50,- (per jaar)

Dioptrie van 1.5 of 
meer

Bril (inclusief 
montuur) tot € 200,-

(één bril per 24 
maanden)

Of lenzen maximaal 
€ 100,- (per jaar)

Dioptrie van 1.5 of 
meer

Bril (inclusief 
montuur) tot € 300,-

(één bril per 24 
maanden)

Of lenzen maximaal 
€ 125,- (per jaar)

Dioptrie van 1.5 of 
meer

- - 1 bril per 2
kalenderjaren bij

Specsavers
of maximaal € 75,- 

per 2
kalenderjaren

1 bril per 
kalenderjaar

bij Specsavers
of maximaal € 150,- 

per 2
kalenderjaren

Fysiotherapie en 
oefentherapie

Algemene 
fysiotherapie, 

manuele therapie en 
oefentherapie

9 behandelingen 
per jaar.

Incl. manueel 
therapie, 

oedeemtherapie,
psychosomatische 

fysiotherapie, 
(psychosomatische)

oefentherapie 
Mensendieck/Cesar

en geriatrische 
fysiotherapie

12 behandelingen 
per jaar.

Inclusief manueel 
therapie, 

oedeemtherapie,
psychosomatische 

fysiotherapie, 
(psychosomatisch

e)
oefentherapie 
Mensendieck/

Cesar
en geriatrische 
fysiotherapie

18 behandelingen 
per jaar.

Inclusief manueel 
therapie, 

oedeemtherapie,
psychosomatische 

fysiotherapie, 
(psychosomatische)

oefentherapie 
Mensendieck/Cesar

en geriatrische 
fysiotherapie

21 behandelingen 
per jaar.

Inclusief manueel 
therapie, 

oedeemtherapie,
psychosomatische 

fysiotherapie, 
(psychosomatische)

oefentherapie 
Mensendieck/Cesar

en geriatrische 
fysiotherapie

36 behandelingen 
per jaar.

Inclusief manueel 
therapie, 

oedeemtherapie,
psychosomatische 

fysiotherapie, 
(psychosomatische)

oefentherapie 
Mensendieck/Cesar

en geriatrische 
fysiotherapie

6 zittingen per 
kalenderjaar

9 zittingen per 
kalenderjaar

15 zittingen per 
kalenderjaar,

waarvan maximaal 9 
zittingen

manuele therapie

25 zittingen per 
kalenderjaar,

waarvan maximaal 9 
zittingen

manuele therapie

Kraampakket - - Ja Ja Ja - - Ja Ja

Bevalling in 
ziekenhuis zonder 

medische noodzaak

- - 100% 100% 100% - - 60% 60%

Vergoeding eigen 
bijdragen voor 

kraamzorg

- - Thuis: 
100% voor de eigen 

bijdrage tot 
maximaal € 4,20

per uur
In ziekenhuis 

(zonder medische 
noodzaak):  100% 

voor de eigen 
bijdrage tot 

maximaal € 16,50
per dag

Thuis: 
100% voor de eigen 

bijdrage tot maximaal 
€ 4,20
per uur

In ziekenhuis (zonder 
medische noodzaak): 
100% voor de eigen 

bijdrage tot maximaal 
€ 16,50
per dag 

Thuis: 
100% voor de eigen 

bijdrage tot maximaal 
€ 4,20
per uur

In ziekenhuis (zonder 
medische noodzaak):
100% voor de eigen 

bijdrage tot maximaal 
€ 16,50
per dag 

- - 60% 60%

Anticonceptie 100% maximaal € 
30,- per jaar

100% maximaal € 
100,- per jaar

100% maximaal € 
150,- per jaar

100% maximaal € 
250,- per jaar

100% maximaal € 
500,- per jaar

Maximaal € 100,- 
per

kalenderjaar

Maximaal € 100,- 
per

kalenderjaar

100% 100%



�
Vergelijking zorgverzekeringen

�

Premie- en vergoedingenoverzicht tandartsverzekeringen

Premie € 6,15 € 11,20 € 18,90 € 30,25 € 50,00 € 5,85 € 8,50 € 19,95 € 32,50

Soort vergoeding Amersfoortse
Aanvulling 
Compact

Amersfoortse
Aanvulling 

Budget

Amersfoortse
Aanvulling 

Basis

Amersfoortse
Aanvulling 
Uitgebreid

Amersfoortse
Aanvulling 
Optimaal

Salland
Aanvulling Start 

+

Salland
Aanvulling Extra 

++

Salland
Aanvulling Plus 

+++

Salland
Aanvulling Top +

+++

Hulpmiddelen - 100% maximaal € 
100,- per jaar

100% maximaal € 
250,- per jaar

100% maximaal € 
400,- per jaar

100% maximaal € 
550,- per jaar

- Maximaal € 100,- 
per

kalenderjaar

Maximaal € 200,- 
per

kalenderjaar

Maximaal € 300,- 
per

kalenderjaar

Beweegprogramma - - 100% maximaal € 
100,- per jaar bij 

bijzondere
medische indicaties

100% maximaal € 
200,- per jaar bij 

bijzondere
medische indicaties

100% maximaal € 
350,- per jaar bij 

bijzondere
medische indicaties

- - 1 beweegprogramma 
per

kalenderjaar

1 beweegprogramma 
per

kalenderjaar

Premie € 15,25 € 17,50 € 29,75 € 38,95 € 11,00 € 20,00 € 35,00

Soort vergoeding Amersfoortse
Tandarts Basis

Amersfoortse
Tandarts Extra

Amersfoortse
Tandarts Uitgebreid

Amersfoorts
Tandarts Optimaal

Salland
TandExtra +

Salland
TandPlus ++

Salland
TandTop +++

Zie specificatie hieronder Zie specificatie hieronder Zie specificatie hieronder Zie specificatie hieronder 75% tot maximaal € 250,- 
per

kalenderjaar

75% tot maximaal € 500,- 
per

kalenderjaar

75% tot maximaal € 1.000,- 
per

kalenderjaar

Reguliere 
behandelingen

100% maximaal € 250,- 
per jaar

100% maximaal € 500,- per 
jaar

100% maximaal € 750,- 
per jaar

100% maximaal € 1.500,- 
per jaar

Specialistische 
behandelingen 

(kronen, bruggen,
partiële protheses, 

endodontologie 
en

parodontologie)

75% maximaal € 250,- 
per jaar

75% maximaal € 500,- per 
jaar

75% maximaal € 750,- per 
jaar

75% maximaal € 1.500,- 
per jaar

Spoedeisende 
tandheelkundige 

hulp in het
buitenland

100% maximaal € 250,- 
per jaar

100% maximaal € 500,- per 
jaar

100% maximaal € 750,- 
per jaar

100% maximaal € 1.500,- 
per jaar


