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Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeraar 2022 
In onderstaande lijst vind je alle zorgverzekeraars op alfabetische volgorde met de bijbehorende 
vergoedingen per polis per uur. Ondanks onze grote zorgvuldigheid, kunnen aan deze lijst geen 
rechten worden ontleend. Vraag altijd bij je zorgverzekering na of deze vergoedingen kloppen. 
Onze zorgverlening valt onder diëtetiek/diëtist. Vanuit de overheid is vastgesteld dat iedereen altijd 3 
uur vergoeding krijgt voor diëtetiek vanuit de basisverzekering. Hier heb jij dus altijd recht op. LET 
OP!: de vergoeding gaat wel eerst van je eigen risico af!  
 
Sommige aanvullende verzekeringen geven een extra uren vergoeding of een bedrag. Dit staat, indien 
bekend, in de lijst hieronder beschreven. Je maakt altijd eerst gebruik van je basisverzekering en 
daarna van je aanvullende verzekering. Bij je aanvullende verzekering gaat het niet van je eigen risico 
af.  
 
De zorgverzekeraars vergoeden enkel jouw 1-1 consulten + 30 minuten administratietijd.  
Per plan komt dit neer op: 
Light: maximaal 3 uur. 
Plus: maximaal 4,5 uur. 
Premium: maximaal 6,5 uur. 
 
Jouw traject zal mogelijk over 2 kalenderjaren plaatsvinden. De consulten die hebben plaatsgevonden 
in het huidige kalenderjaar kan je declareren bij je zorgverzekering in het huidige kalenderjaar, de 
consulten die volgend kalenderjaar vallen, zullen dan in het nieuwe kalenderjaar gedeclareerd kunnen 
worden bij je zorgverzekering. Voorbeeld: je start jouw Plus plan in november. Je hebt jouw 
adviesconsult (60 minuten) + 1 vervolgconsult (30 minuten) in dit kalenderjaar. We mogen voor jouw 
adviesconsult ook nog 30 minuten extra administratietijd declareren. Je zal dit jaar dus 2 uur kunnen 
declareren. In het volgende kalenderjaar vinden nog eens 5 vervolgconsulten plaats (5x 30 minuten). 
Volgend jaar zal jij dus 2,5 uur kunnen declareren. 
 
Anderzorg 
Anderzorg Basis  
De tarieven van 2022 zijn niet bekend. De tarieven voor 2020 waren: €46,12 per uur tot een maximum van 
3 uur per kalenderjaar.  
Anderzorg Compact 
De tarieven van 2022 zijn niet bekend. De tarieven voor 2020 waren: €46,12 per uur tot een maximum van 
3 uur per kalenderjaar.  
 
A.S.R. 
A.S.R. Ruime Keuze 
€56,56,- per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding 
A.S.R. Eigen Keuze 
Geen exacte vergoeding bekend. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de €56,56 en €80,84 per uur, tot een 
maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig om in 
aanmerking te komen voor vergoeding 
Aanvullende verzekering Uitgebreid 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
Aanvullende verzekering Optimaal 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
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Bewuzt 
Bewuzt Basis 
€43,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
CZ 
CZ Zorg-op-maatpolis 
€51,- per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
CZ Zorg-bewustpolis 
€47,60 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
CZdirect 
€44,20 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
 
De Friesland 
Zelf Bewust Polis 
€52,28 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Alles Verzorg Polis 
€55,76 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Aanvullende verzekering AV Optimaal 
Dit geeft recht op €120,- extra vergoeding (+/- 1.5 uur) per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
 
Ditzo 
Ditzo Goede Keuze 
€49,52 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
Ditzo Vrije Keuze 
€66,- per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
 
DSW 
€66,60 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
 
FBTO 
FBTO Zorgverzekering Basis vrij 
Geen exacte vergoeding bekend. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de €52,29 en €69,68 per uur, tot een 
maximum van 3 uur per kalenderjaar. 
FBTO Zorgverzekering Basis Plus 
€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
FBTO Zorgverzekering Basis 
€45,28 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
Interpolis 
Interpolis ZorgActief 
€52,28 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Interpolis ZorgCompact 
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€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
 
IZA 
IZA Basis Keuze 
€46,76 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
IZA Ruime keuze 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Aanvullende verzekering IZA Extra zorg 1 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
Aanvullende verzekering IZA Classic Comfort 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
Aanvullende verzekering IZA Extra zorg 2 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
Aanvullende verzekering IZA Extra zorg 3 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
 
IZZ 
IZZ Basisverzekering Bewuzt 
€43,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
IZZ Basisverzekering Basis 
€46,76 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
IZZ Basisverzekering Natura 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg (1, 2, 3 en 4) 
Dit geeft recht op nog 1 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
 
Menzis 
Menzis Basis Voordelig 65% 
€48,16 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
Menzis Basis 75% 
€55,56 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
Menzis Basis Vrij 
€80,84 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de 
huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. 
Aanvullende verzekering Extra verzorgd 2 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
Aanvullende verzekering Extra verzorgd 3 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. 
 
Nationale Nederlanden 
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Geen exacte vergoeding bekend. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de €69,68 en €80,84 per uur, tot een 
maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig om in 
aanmerking te komen voor vergoeding. 
 
 
OHRA 
Geen exacte vergoeding bekend. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de €69,68 en €80,84 per uur, tot een 
maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig om in 
aanmerking te komen voor vergoeding. 
 
ProLife 
Principe Polis 
€52,28 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Principe Polis Budget 
€52,28 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed.  
Aanvullende verzekering Extra Large 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn. LET OP!: afspraken buiten normale werktijden worden niet vergoed. 
 
UC 
UC Bewuste keuze 
€43,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. 
UC Basis keuze 
€46,76 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
UC Ruime keuze 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
UMC 
UMC Ruimte Keuze 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. 
Aanvullende verzekering UMC Extra Zorg (1,2 of 3) 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn.  
 
Univé 
Univé zorg Select polis 
€43,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. 
Univé Zorg Geregeld polis 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Aanvullende verzekering Beter: Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je 
verzekering na wat de voorwaarden zijn.  
Aanvullende verzekering Best: Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je 
verzekering na wat de voorwaarden zijn.  
 
VGZ 
VGZ Basis Keuze 
€46,76 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
VGZ Ruime Keuze 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
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Aanvullende verzekering Beter 
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn.  
Aanvullende verzekering Best 
Dit geeft recht op nog 4 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn.  
 
ZEKUR 
Gewoon ZEKUR Zorg 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
Zilveren Kruis 
Basis Exclusief 
Geen exacte vergoeding bekend. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk tussen de €52,29 en €69,68 per uur, tot een 
maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale werktijden worden niet vergoed. 
Basis Zeker 
€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Basis Budget 
€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Ziezo Basis 
€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Ziezo Basis Selectief 
€52,29 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. LET OP!: afspraken buiten normale 
werktijden worden niet vergoed. 
Aanvullende verzekering 5 sterren:  
Dit geeft recht op nog 2 uur extra vergoeding per kalenderjaar. Vraag bij je verzekering na wat de 
voorwaarden zijn.  
 
Zorg en Zekerheid 
Zorg Zeker Polis 
€57,40 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
Zorg Gemak Polis 
€55,24 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
AV 
€53,84 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
Zorgzaam 
Zorgzaam Basisverzekering 
€53,44 per uur, tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


