
Extra ruime 
vergoedingen

en scherpe 
    premie

Een collectieve
zorgverzekering
      via leden
     organisaties



Een zorgverzekering die bij u past
Ook u kunt via uw ledenorganisatie een passende zorgverzekering bij VGZ afsluiten. U krijgt dan 
een aantrekkelijke korting op de premie. Bovendien kunt u profiteren van de speciale aanvullen-
de verzekering VGZ Zorgt die extra ruime vergoedingen biedt.   

De voordelen voor u
 � Extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie, 

preventie en mantelzorg ten opzichte van de 
reguliere VGZ aanvullende verzekering 

 � Collectiviteitskorting voor het hele gezin
 � Vergoeding per jaar van het lidmaatschap 

van een ledenorganisatie  
 � Persoonlijke adviseur voor al uw vragen 

rondom uw zorgverzekering 
 � Altijd inzicht in uw vergoedingen en 

declaraties met de VGZ Zorg app 

Basisverzekering 
Met de verplichte basisverzekering bent u verzekerd voor 
basiszorg zoals huisarts, medisch specialist, geneesmiddelen 
en spoedeisende hulp. U kiest zelf welke basisverzekering het 
beste bij uw past. 

VGZ Ruime Keuze
Naturaverzekering 
€ 119,95 per maand*

 � ruim aantal 
zorgverleners met 
contract

 � tot 100% vergoeding 
bij gecontracteerde 
zorgverleners

 � tot 80% vergoeding bij 
niet-gecontracteerde 
zorgverleners

VGZ Eigen Keuze
Restitutieverzekering 
€ 127,70 per maand*

 � vrije keuze uit  
zorgverleners

 � tot 100% vergoeding 
bij gecontracteerde 
zorgverleners

 � tot 100% vergoeding  
bij niet-gecontracteerde 
zorgverleners

*   Exclusief korting via uw ledenorganisatie.  
 Kijk op vgz.nl/altijdwelkom welke korting uw ledenorganisatie biedt. 

Aanvullende verzekering VGZ Zorgt 
Met een collectieve zorgverzekering via uw ledenorganisatie 
kunt u profiteren van drie speciale aanvullende verzekeringen: 
VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best. 
Daarnaast hebt u de keuze uit drie tandartsverzekeringen: 
VGZ Zorgt Tand Goed, VGZ Zorgt Tand Beter en VGZ Zorgt 
Tand Best. Bekijk op vgz.nl/vgz-zorgt welke aanvullende 
zorg- en tandartsverzekering het beste bij uw situatie past.

Aanvullende 
verzekering

 � VGZ Zorgt Goed  
€ 13,50 per maand*

 � VGZ Zorgt Beter 
€ 23,45 per maand*

 � VGZ Zorgt Best 
€ 39,65 per maand*

Tandarts-
verzekering

 � VGZ Zorgt Tand Goed 
€ 13,90 per maand*

 � VGZ Zorgt Tand Beter 
€ 22,50 per maand*

 � VGZ Zorgt Tand Best 
€ 44,00 per maand*

 
*   Exclusief korting via uw ledenorganisatie.  
 Kijk op vgz.nl/altijdwelkom welke korting uw ledenorganisatie biedt. 

Meest gekozen

Meer dan 30 ledenorganisaties  
VGZ heeft een collectieve regeling met meer 
dan 30 patiënten-, ouderen- en thuiszorgorgani-
saties. Zowel landelijk als regionaal. Bijvoor-
beeld ReumaNederland, Diabetesvereniging 
Nederland, Nierpatiënten Vereniging Nederland 
of Harteraad. Ga naar vgz.nl/ledenorganisaties 
om te zien via welke organisaties u profiteert 
van extra collectief voordeel.

http://vgz.nl/altijdwelkom
http://vgz.nl/vgz-zorgt
http://vgz.nl/altijdwelkom
http://vgz.nl/ledenorganisaties


De belangrijkste vergoedingen van de aanvullende verzekering VGZ Zorgt in het kort
Let op: kijk voor een volledig overzicht en meer informatie over onderstaande vergoedingen op vgz.nl/vergoedingen. 

Aanvullende verzekeringen VGZ Zorgt Goed VGZ Zorgt Beter VGZ Zorgt Best
Beweegzorg

Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en 
oedeemtherapie 

12, waarvan maximaal 9 voor  
manuele therapie 

20, waarvan maximaal 9 voor  
manuele therapie 

32, waarvan maximaal 9 voor 
manuele therapie 

Preventie

Budget onder andere in te zetten voor cursussen, 
valpreventie een gezondheidstest en sportmedisch advies

€ 400 per jaar € 600 per jaar € 700 per jaar 

Mantelzorg

 - Mantelzorgmakelaar
 - Vervangende mantelzorg

 - € 500 per jaar 
 - 15 dagen per jaar 

 - € 750 per jaar 
 - 20 dagen per jaar 

 - € 1.000 per jaar 
 - 25 dagen per jaar 

Alternatieve zorg

Behandeling, consult en bepaalde geneesmiddelen € 200 per jaar
Maximaal € 40 per dag voor 
behandelingen en consulten

€ 300 per jaar 
Maximaal € 40 per dag voor 
behandelingen en consulten

€ 500 per jaar 
Maximaal € 40 per dag voor 
behandelingen en consulten

Brillen en contactlenzen  - 1 enkelvoudige of multifocale 
bril uit het basisaanbod per  
3 jaar   

 - maximaal € 50 per 3 jaar 

 - 1 enkelvoudige of multifocale 
bril uit het basisaanbod per  
3 jaar   

 - maximaal € 100 per 3 jaar 

Buitenland

Preventieve vaccinaties en geneesmiddelen bij een reis 
naar het buitenland bij gecontracteerde zorgverleners

Volledig Volledig Volledig

Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in 
het buitenland en repatriëring bij onvoorziene zorg

Volledig Volledig Volledig

Hulpmiddelen

Onder andere batterijen hoorhulpmiddelen, pruik, 
mammaprothese, hand- en/of vingerspalk voor tijdelijk 
gebruik, of ADL-hulpmiddelen

Max € 250 per jaar Max € 500 per jaar

Kunstgebitten (gebitsprothesen) vanaf 18 jaar Volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage volledig 
kunstgebit

Volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage volledig 
kunstgebit

Volledige vergoeding van de 
eigen bijdrage volledig 
kunstgebit

Diëtetiek Maximaal 2 behandeluren per 
jaar

Maximaal 4 behandeluren per 
jaar

Huidbehandelingen € 300 per jaar € 500 per jaar € 700 per jaar

Voetbehandelingen € 100 per jaar € 300 per jaar € 500 per jaar

Steunzolen en therapiezolen Maximaal € 70 per jaar Maximaal € 125 per jaar Maximaal € 125 per jaar

Huishoudelijke hulp vanaf 18 jaar  30 uur per jaar 30 uur per jaar 30 uur per jaar

Palliatieve Box Palliatieve box in natura Palliatieve box in natura Palliatieve box in natura

Lidmaatschap

Van een patiëntenvereniging of een door ons aangewezen 
organisatie. Een overzicht van de door ons aangewezen 
organisaties vindt u op onze website.

Maximaal € 25 per jaar Maximaal € 25 per jaar Maximaal € 25 per jaar

Tandartsverzekering VGZ Zorgt Tand Goed VGZ Zorgt Tand Beter VGZ Zorgt Tand Best1

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar € 250 per jaar: 
100% periodieke controle (C11) 
en probleemgericht consult 
(C13) en 80% overige tandzorg

€ 500 per jaar: 
100% periodieke controle (C11) 
en probleemgericht consult 
(C13) en 80% overige tandzorg

€ 1.000 per jaar: 
100% periodieke controle (C11) 
en probleemgericht consult 
(C13) en 80% overige tandzorg

Tand Ongevallen  

Tandheelkundige kosten na een ongeval, na toestemming1 € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval

Orthodontie

 - Tot 18 jaar

 - Vanaf 18 jaar

 - Maximaal € 1.500 voor de 
hele looptijd van de 
aanvullende verzekering

 - Maximaal € 500 voor  
de hele looptijd van de 
aanvullende verzekering

 - Maximaal € 2.500 voor de 
hele looptijd van de 
aanvullende verzekering 
Maximaal € 1.500 voor  
de hele looptijd van de 
aanvullende verzekering

 Bij deze vergoedingen krijgt u extra behandelingen of budget ten opzichte van onze reguliere aanvullende verzekering ‘VGZ Goed, VGZ Beter, VGZ Best’. 
1 Bij VGZ Zorgt Tand Best geldt dat u na 12 maanden in aanmerking komt voor vergoeding van kronen, bruggen, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten en   
 orthodontie. Tijdens deze wachttijd betaalt u wel premie, maar heeft u nog geen recht op vergoeding van deze behandelingen. 

De volledige verzekeringsvoorwaarden vindt u op vgz.nl/voorwaarden.

https://www.vgz.nl/vergoedingen
https://www.vgz.nl/voorwaarden
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Wij helpen u graag kiezen
Kunt u door ons ruim aanbod aan pakketten wel wat hulp gebruiken  
bij het kiezen? Ga naar vgz.nl/vgz-zorgt.

Direct afsluiten
Heeft u uw ideale zorgverzekering gevonden? Sluit deze dan af via 
vgz.nl/altijdwelkom. Hier kunt u ook zien of uw ledenorganisatie 
collectiviteitskorting aanbiedt. Als u wilt, zeggen wij uw huidige 
zorgverzekering voor u op. 

We zijn er voor u 
Heeft u nog vragen? Kijk op vgz.nl/contact of 
bel 0900 - 07 50 (normaal tarief). Wij helpen u graag. 

Op werkdagen zijn wij bereikbaar van  
8.00 tot 20.00 uur. En op zaterdag  
van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Kies ook voor  
net als 1,3 miljoen

andere
verzekerden

https://vgz.nl/vgzzorgt
http://vgz.nl/altijdwelkom
http://vgz.nl/altijdwelkom

