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Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014  

Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen 

   

Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden 

Aevitae   

Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van 
een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse 
Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch 
zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). U moet een origineel 
bewijs van inschrijving en betaling aan ons overleggen. 

   

Agis   

Compleet Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten bij 
de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding tegen 
overlegging van betalingsbewijs. 

Comfort Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten bij 
de NPCF, CG-Raad of landelijk Platform GGZ. Vergoeding tegen 
overlegging van betalingsbewijs. 

ComfortPluspolis Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten bij 
de NPCF, CG-Raad of landelijk Platform GGZ. Vergoeding tegen 
overlegging van betalingsbewijs. 

50+ Actief Polis  Max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar  Patiëntenvereniging en/of ouderenbond moet zijn aangesloten bij 
de NPCF, CG-Raad of Landelijk Platform GGZ. Vergoeding tegen 
overlegging van betalingsbewijs. 

   

Avéro Achmea   

Royaal max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 25,- per lidmaatschap per verzekerde per 
kalenderjaar. 

Excellent 100% - 

Beter Voor Nu max. € 25,- per verzekerde per kalenderjaar maximaal € 25,- per lidmaatschap per verzekerde per 
kalenderjaar. 
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CZ   

Excellent max. 2 patiëntenverenigingen per jaar Deze polis wordt nu niet meer aangeboden. De vergoeding geldt 
dan ook alleen nog voor verzekerden die desbetreffende polis 
toentertijd hebben afgesloten. 

Supertop max. 2 patiëntenverenigingen per jaar Deze polis wordt nu niet meer aangeboden. De vergoeding geldt 
dan ook alleen nog voor verzekerden die desbetreffende polis 
toentertijd hebben afgesloten. 

   

De Amersfoortse   

Optimaal 100% De patiëntenvereniging dient te zijn aangesloten bij een landelijk 
of regionaal patiënten- en consumentenplatform. 

Uitgebreid 100% De patiëntenvereniging dient te zijn aangesloten bij een landelijk 
of regionaal patiënten- en consumentenplatform. 

   

De Friesland   

AV Optimaal Max. € 25,- per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, Landelijk 
Platform GGZ of CG-Raad. 

AV Optimaal Online Max. € 25,- per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, Landelijk 
Platform GGZ of CG-Raad. 

   

Delta Lloyd   

Delta Lloyd Comfort 100% Landelijke of regionale patiëntenvereniging, kruisvereniging of 
thuiszorginstelling. In begripsomschrijvingen staat wel: 
patiëntenvereniging is een vereniging die opkomt voor de 
belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg 
en die (aspirant)lid is van of aangesloten is bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Landelijk Platform GGz 
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Delta Lloyd Top 100% Landelijke of regionale patiëntenvereniging, kruisvereniging of 
thuiszorginstelling. In begripsomschrijvingen staat wel: 
patiëntenvereniging is een vereniging die opkomt voor de 
belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg 
en die (aspirant)lid is van of aangesloten is bij NPCF, CG-Raad, 
Platform VG of Landelijk Platform GGz 

   

IZZ Zorgverzekeraar   

Zorg voor de Zorg ( + 
Extra Zorg 1, 2 of 3 en 
3) 

1 lidmaatschap tot max. € 25,- per 
kalenderjaar 

Alleen vergoeding voor patiëntenverenigingen van 
Astmafonds/Longfonds; Diabetesvereniging Nederland; De 
Hart&Vaatgroep 

   

Kettlitz Wulfse Verzekeringen (Avéro Achmea)  

Royaal max. € 25,-, per lidmaatschap per persoon per 
jaar 

Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal € 25,- per 
lidmaatschap met inachtneming van de gezamenlijke maximale 
kostenvergoeding per verzekerde per kalenderjaar. 

Excellent 100% - 

   

Menzis   

ExtraVerzorgd 2 Max. € 50,- per kalenderjaar U heeft recht op deze vergoeding als de patiëntenvereniging door 
Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op 
www.menzis.nl/zorgvinder. 

ExtraVerzorgd 3 Max. € 50,- per kalenderjaar U heeft recht op deze vergoeding als de patiëntenvereniging door 
Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op 
www.menzis.nl/zorgvinder. 

   

OHRA   

Compleet 100% De contributie en/of het inschrijfgeld betreffen: 
• een landelijke of regionale patiëntenvereniging; 
• een kruisvereniging of thuiszorginstelling die regionaal of 
landelijk kan werken of georganiseerd kan zijn. 
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Extra Uitgebreid 100% De contributie en/of het inschrijfgeld betreffen: 
• een landelijke of regionale patiëntenvereniging; 
• een kruisvereniging of thuiszorginstelling die regionaal of 
landelijk kan werken of georganiseerd kan zijn. 

Uitgebreid Vitaal 100% De contributie en/of het inschrijfgeld betreffen: 
• een landelijke of regionale patiëntenvereniging; 
• een kruisvereniging of thuiszorginstelling die regionaal of 
landelijk kan werken of georganiseerd kan zijn. 

   

ONVZ   

Optifit max. € 25,- (eenmalig) Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, LPGGz of 
CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvings- en 
betalingsbewijs overleggen. 

Topfit minimale bijdrage Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, LPGGz of 
CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvings- en 
betalingsbewijs overleggen. 

Superfit minimale bijdrage Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, LPGGz of 
CG-Raad. U moet een kopie van het inschrijvings- en 
betalingsbewijs overleggen. 

   

OZF Achmea   

Royaal 100%, max. 25,- per jaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF of CG-
Raad, waaronder de NPV of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U 
moet een origineel bewijs van lidmaatschap en betaling 
overleggen. 

   

Pro Life   

Mediumpolis Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF of CG-
Raad, waaronder de NPV of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U 
moet een origineel bewijs van lidmaatschap en betaling 
overleggen. 
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Largepolis Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF of CG-
Raad, waaronder de NPV of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U 
moet een origineel bewijs van lidmaatschap en betaling 
overleggen. 

Extra Largepolis Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF of CG-
Raad, waaronder de NPV of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U 
moet een origineel bewijs van lidmaatschap en betaling 
overleggen. 

Smallpolis Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF of CG-
Raad, waaronder de NPV of Landelijk Platform GGz (LPGGz). U 
moet een origineel bewijs van lidmaatschap en betaling 
overleggen. 

   

TakeCareNow! (Agis Zorgverzekeringen)  

t@ke 2  Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, Landelijk 
Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding na overlegging van 
betalingsbewijs. 

t@ke 3 Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, Landelijk 
Platform GGZ of CG-Raad. Vergoeding na overlegging van 
betalingsbewijs. 

   

Turien  Co (Avero)   

Royaal Max. 25,- per verzekerde per kalenderjaar  

Excellent 100%  

   

Univé ZEKUR   

Extra ZEKUR Zorg Eenmalig maximaal € 25,-  Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF. U moet 
een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs overleggen. 

   

 
 
 

 

mailto:t@ke
mailto:t@ke


 

 

Pagina 6 van 7 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

VvAA Zorgverzekering 

Optimaal Eenmalig €25,- Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U 
moet een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs 
overleggen. 

Top 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U 
moet een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs 
overleggen. 

Excellent 100% Patiëntenvereniging is aangesloten bij de NPCF of CG-Raad. U 
moet een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs 
overleggen. 

   

Zorg en Zekerheid   

AV-Basis 100%, max. € 20,- Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde per 
kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor 
verzekerden met een chronische aandoening.  

AV-Standaard 100%, max. € 20,- Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde per 
kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor 
verzekerden met een chronische aandoening.  

AV-Top 100%, max. € 20,- Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde per 
kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor 
verzekerden met een chronische aandoening.  

AV-GeZZin   100%, max. € 20,-,  Contributie patiëntenvereniging max. € 20,-; lidmaatschap 
thuiszorgorganisatie € 17,50. Het moet een patiëntenvereniging 
zijn voor verzekerden met een chronische aandoening. 

AV-Plus 100%, max. € 20,- Lidmaatschap van een patiëntenvereniging per verzekerde per 
kalenderjaar. Het moet een patiëntenvereniging zijn voor 
verzekerden met een chronische aandoening.  

AV-Totaal 100%, max. € 20,- Contributie patiëntenvereniging max. € 20,-; lidmaatschap 
thuiszorgorganisatie € 17,50. Het moet een patiëntenvereniging 
zijn voor verzekerden met een chronische aandoening. 
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GEEN VERGOEDING   

AnderZorg   

Azivo   

AZVZ   

Bewuzt   

CZ (behalve excellent en supertop polis, maar deze worden niet meer afgesloten) 

CZdirect   

De Goudse   

Ditzo   

DSW Zorgverzekeraar   

Energiek   

FBTO   

Ik!   

Interpolis ZorgActief   

IZA Cura   

IZA Zorgverzekeraar   

Kiemer    

Nedasco   

PNOzorg   

Salland   

Select & Go   

Stad Holland zorgverzekeraar  

Turien & Co (VGZ)   

Univé   

VGZ   

YouCare   

Zilveren Kruis 
Achmea 

  

Zorgverzekeraar UMC   

 


