
                                                                 
Betreft : Overzicht zorgverzekeraars 2016 (Volwassenen)
Naam :  
Geb. datum :  
Zorgverzekeraar :  

        
De vergoeding voor orthodontie kan zowel in een, vaak uitgebreid, aanvullend pakket als in een tandheelkundig 
verzekeringspakket opgenomen zijn. Voor volwassenen is deze vergoeding vaak zeer beperkt of duur. Niet 
vreemd natuurlijk, u zult zich namelijk niet snel gaan verzekeren voor een beugelbehandeling wanneer u deze 
behandeling niet verwacht, de verzekeraar houdt hier dus rekening mee in zijn premie/vergoeding. Let bij het 
afsluiten van een verzekering in verband met een te verwachten orthodontische behandeling op of de 
verzekeraar geen wachttijd of bepaalde voorwaarden voor de vergoeding (bijvoorbeeld het uitsluiten van 
esthetische behandelingen of behandelingen waarvoor geen medische noodzaak is) hanteert.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoeding van orthodontie voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Overige verzekeraars met vergoedingen voor orthodontie vindt u via vergeli jkmondzorg.nl

Zorgverzekeraar Aanvullende verz. Budget  Tarief Bijzonderheden

Aevitae Vip pakket €1135 €48.30 1 0 0 %
Avéro Achmea Excellent (>22 jaar) €1500 €59,50 70% geen lopende behandelingen
Azivo AV Top Extra €1000 €66.35 1 0 0 %
De Friesland AV Tand Extra €750 €29,95 100% (op aanvraag)
Delta LLoyd TOP €1500 €133,02 100% (meer premie dan vergoeding)
DSW AV Top Volledig €31,25 75% 1 jaar wachtt i jd
IAK Aanvullend Best €1500 €39,99 Ja, tandverklaring (gesaneerd)
Promovendum Excellent €1135 €56.90 100% (minimaal 2 jr AV verz.)
PNO Tandarts Standaard €800 €23,75 1 0 0 %
PNO Tandarts Extra €1200 €36,75 100% Acceptatie-eisen
PNO Tandarts Compleet €1600 €48,00 100% Acceptatie-eisen
Stad Holland Standaard AV €685 €19,75 75% 1 jaar wachtt i jd
Stad Holland Uitgebreide AV €1250 €32,75 75% 1 jaar wachtt i jd
Stad Holland Extra Uitgebreide AV €1350 €44,75 80% 1 jaar wachtt i jd
Univé Tand Best €1500 €39,95 100% Acceptatie-eisen
VGZ Tand Best €1500 €32,99 100% Acceptatie-eisen
Zorg & Zekerheid AV Totaal + Delen €1000 €94.00 85% maximaal per jr icm mondzorg

Bovenstaand overzicht onder voorbehoud van typefouten en aanpassingen van de zorgverzekeraars

Belangrijk om te checken is of de nieuwe zorgverzekeraar geen wachtt i jd hanteert en of er geen restricties zijn ten 
aanzien van lopende behandelingen.
U dient voor 31 december uw huidige verzekering te beëindigen, ook uw aanvullende verzekering!!

Let u erop dat u geen naturapolis afsluit,  maar een restitutiepolis dan heeft u vrije zorgkeuze.
Bij  een naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar waar u naar toe moet.


