
Betreft : Overzicht zorgverzekeraars 2020 (Jeugd tot 18 jaar en 22 jaar)
Naam : 
Geb. datum : 
Zorgverzekeraar :

Onderstaand schema onder voorbehoud van typefouten en aanpassingen van de zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Aanv. verzekering Vergoeding Percentage Tarief Acceptatie eisen
AEVITAE EXTRA Volledig 80% €26,08 Alleen via collectief
AEVITAE TOP Volledig 100% €35,53 Alleen via collectief
AEVITAE VIP Volledig 100% €56,52 Alleen via collectief

AON via VGZ TandBeter €1500 100% €20,59 Nee
CZ (22 jr) Gezinnen €2500 1ste jr €1000 

  3x €500 p/jr
€51,20 Nee, combipakket

FBTO (per jaar) Gezicht & Ortho €500 100% €23,75 Nee

DSW AV Standaard €685 75% €22,25 Nee
DSW AV TOP €2000 75% €38,50 Nee
IZA Gem.Prov.Waterschap Extra Zorg 3 €2000 100% €34,00 Nee
IZA Gem.Prov.Waterschap Extra Zorg 4 €2500 100% €79,12 Nee
Nationale Nederlanden Extra €1000 80% €24,84 Nee
Nationale Nederlanden Compleet €1750 80% €41,27 Nee

Nationale Nederlanden Comfort €2250 80% €73,25 Nee
National Academic Aanvullend 2 Volledig 80% €30,95 Nee
National Academic Aanvullend 3 Volledig 100% €59,95 Nee
Menzis TV 750 (€15 p/mnd/kind) €2000 100% €31,95 1 jaar wachttijd of**
OHRA (R) Extra Aanvullend €1000 75% €22,98 Nee, bij start 2018 100%
OHRA (R) Uitgebreid €2000 75% €43,61 Nee, bij start 2018 100%
ONVZ BenFit (2 jr €750 max) €1500 100% €25,11 Nee, na start 12 mnd 2 jr
ONVZ OptiFit (3 jr €1000 max) €3000 100% €43,57 Acceptatie-eisen
PNO Zorg (R) Plus (2 jr €750 max) €1500 100% €25,11 Nee, na start 12 mnd 2jr 
Promovendum Excellent Volledig 80% €59,90 Nee

ZorgDirect  (per jaar) TandPlus €500 75% €20,75 Nee
ZorgDirect  (per jaar) TandTop €1000 75% €41,80 Nee

Stad Holland Uitgebreide AV €2000 75% €38,75 Nee
Stad Holland Extra Uitgebreide AV €2250 80% €38,75 Nee
Univé Tand Beter €1500 100% €29,95 Nee
VGZ Tand Beter €1500 100% €22,50 Nee
Zorg & Zekerheid AV GeZZin Compact €1000 100% €27,95 Nee, combi pakket
Zorg & Zekerheid AV GeZZin €1750 100% €54,35 Nee, combipakket
Zorg & Zekerheid AV Top €1500 100% €43,95 Nee, combipakket

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, u bent zelf eindverantwoordelijk voor de zorgverzekering die u afsluit.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee zijn verzekerd zijn 
als u als ouder zelf aanvullend verzekerd bent. Uw kind is dan gratis meeverzekerd in hoogste pakket van een 
van de ouders. Ga dit altijd zelf na door contact op te nemen met de zorgverzekeraar, voordat u wellicht onnodig een 
aparte aanvullende verzekering voor uw kind aanvraagt. Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van 
pakket tot pakket.

De dekking voor orthodontie kan zowel in een aanvullend als in een tandheelkundig verzekeringspakket opgenomen zijn. 
Overige verzekeraars vindt u op de website www.vergelijkmondzorg.nl

Belangrijk om te checken is of de nieuwe zorgverzekeraar geen wachttijd hanteert en of er geen restricties zijn ten 
aanzien van lopende behandelingen.  
Let op, bij een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze, bij een naturapolis niet!
U dient voor 31 december uw huidige verzekering te beëindigen, ook uw aanvullende verzekering!!

Bij Menzis geldt een gelijkoverstapregeling d.w.z. als u in 2019 een gelijkwaardige dekking voor orthodontie heeft gehad, in 
een zelfde aanvullend pakket kunt u zonder wachttijd overstappen!! Check dit goed!!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Diemont  (053 433 60 55)


