Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2021
Hieronder worden alleen de maatschappijen en producten getoond welke een vergoeding
geven voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Deze producten kunt u nog per 1 januari 2021 afsluiten.
Verzekeraars die hieronder niet genoemd worden, geven geen vergoeding of alleen een vergoeding in een pakket dat
u niet meer kunt afsluiten.

Product
De Amersfoortse

Optimaal

Voowaarde

Vergoeding

De patiëntenvereniging is aangesloten bij een
landelijk of regionaal patiënten en
100% consumentenplatform.

De Friesland

AV Optimaal

U heeft recht op een vergoeding voor het
lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is
aangesloten bij de Patiënten federatie
€ 25,- Nederland, Mind of Ieder(in).

IZA

IZA Extra Zorg 1

IZA Extra Zorg 2

IZA Extra Zorg 3

Classic Comfort

€ 25 Vergoeding voor de kosten voor het
lidmaatschap van een
patiënten(belangen)vereniging die is
€ 25 aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie (NPCF) of Ieder(in).
Vergoeding wordt verleend tegen overlegging
€ 25 van het betalingsbewijs tot ten hoogste € 75,per verzekerde per verzekeringsjaar.
€ 25

IZZ (VGZ voor de Zorg)
Zorg voor de Zorg

Zorg voor de Zorg 1

Zorg voor de Zorg 2

Zorg voor de Zorg 3

€ 25,U krijgt een deel van de kosten vergoed voor
lidmaatschap van een aangesloten
€ 25,- thuiszorgorganisatie of een aangesloten
patientenvereniging. U kunt terecht bij een
Patientenvereniging aangesloten bij Patienten
€ 25,- Federatie Nederland, of aangesloten bij
koepelorganisatie Ieder(in)
€ 25,-

Menzis
Extra Verzorgd 2
Extra Verzorgd 3

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

National Academic

Aanvullend 1
Aanvullend 2
Aanvullend 3

De kosten van het lidmaatschap van een
€ 25,- patiëntenvereniging die is aangesloten bij
de Patiënten Federatie Nederland of
koepelorganisatie Ieder(in) of het lidmaatschap
€ 25,van een door ons aangewezen organisatie. We
vergoeden één lidmaatschap per jaar.
€ 25,-

Nationale Nederlanden

Comfort

Top

De contributie en/of het inschrijfgeld één of
meerdere landelijke of regionale
100% patiëntenverenigingen worden vergoed. De
patiëntenvereniging is aangesloten bij of
(aspirant)lid van de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie, Ieder(in) of Mind
100%

ONVZ

Optifit

Topfit

ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het
lidmaatschap van een patiëntenvereniging
aangesloten bij de Patiëntenfederatie
€ 25,- Nederland, Ieder(in) of MIND Landelijk Platform
Psychische Gezondheid, tot maximaal € 25,- per
kalenderjaar. ONVZ vergoedt de bijdrage na het
overleggen van een kopie van het inschrijvingsen betalingsbewijs.
100%

PMA Zorgverzekering

Extra Verzorgd 2

€ 50,-

Extra Verzorgd 3

€ 50,-

U heeft recht op deze vergoeding als de
patiëntenvereniging door Menzis is erkend.
Welke dat zijn, kunt u vinden op
menzis.nl/zorgvinder

Pro Life

Smallpolis

Mediumpolis

Largepolis

Extra Largepolis

Wij vergoeden de lidmaatschapskosten van een
€ 25,- patiëntenvereniging en/of ouderenbond. Deze
moeten dan wel aangesloten zijn bij de
Patiëntenfederatie Nederland of Ieder(in).
Hieronder vallen ook de Nederlandse Patiënten
€ 25,- Vereniging (NPV), Way of Life (NVP Jongeren),
Helpende Handen, Dit Koningskind, Op weg met
de ander, het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) en
de KBO-PCOB. U moet een betalingsbewijs,
€ 25,- waaruit blijkt dat u lid bent geworden of een
geldig bewijs van lidmaatschap, aan ons geven.
Een bankafschrift moet op naam gesteld zijn.
€ 25,-

Promovendum

AV Royaal
AV Ideaal

AV Excellent

€ 25,- De zorgverzekeraar vergoedt het lidmaatschap
van een patiëntenvereniging, die is aangesloten
bij de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of
€ 25,- het lidmaatschap door een door de verzekeraar
aangewezen organisatie
€ 25,-

VVAA

Optimaal

Top

Excellent

De zorgverzekeraar vergoedt de minimale
bijdrage voor het lidmaatschap van een
€ 25,patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of MIND
Landelijk Platform Psychische Gezondheid, tot
maximaal € 25,- per kalenderjaar. De
100%
zorgverzekeraar vergoedt de bijdrage na het
overleggen van een kopie van het inschrijvingsen betalingsbewijs.
100%

Zekur

Extra Zekur

Patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij
de Nederlandse Patiënten en Consumenten
Federatie. Stuur ons een ingevuld
declaratieformulier met een kopie van het bewijs
van inschrijving en het betalingsbewijs. Per
kalenderjaar komt het lidmaatschap van één
patiëntenvereniging voor vergoeding in
€ 25,- aanmerking.

Zorg en Zekerheid
AV Basis

€ 20,-

AV Standaard

AV Plus

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

AV Gezzin

€ 20,-

AV Top

