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1  De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt bij een gecontracteerde fysiotherapeut. Bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut krijgt u hetzelfde aantal behandelingen vergoed. 
De vergoeding is dan 50% van de nota tot 50% van het tarief dat wij met gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken. De rest betaalt u zelf.

2  Voor welke vaccinaties en tabletten de vergoeding geldt, vindt u in de voorwaarden.
Tandartsverzekeringen >

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Basis Basis Collectief Plus Plus Collectief Top Top Collectief

Bevalling en kraamzorg

Aanvulling eigen bijdrage van kraamzorg zonder medische indicatie 75%

Geestelijke gezondheidszorg

Online psychologisch programma 'Vitalmindz' (alleen voor medewerkers,
éénmaal per jaar)

Mindfulness bij burn-out via e-health € 295,- € 295,- € 295,-

Fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie, manuele therapie, odeemtherapie, bekkentherapie en 
oefentherapie (Cesar/Mensendieck) Deze vergoeding geldt alleen als er  
geen vergoeding uit de basisverzekering is.1

9 behandelingen 9 behandelingen 12 behandelingen 21 behandelingen 20 behandelingen 32 behandelingen

Arbeidsfysiotherapie (intake; er wordt 1 behandeling in mindering gebracht)

Zorg en verblijf in het ziekenhuis

Kinderopvang bij opname van minimaal drie dagen € 200,- € 200,-

Zorg om ziekte te voorkomen

Preventief onderzoek (éénmaal per jaar)
- naar hart en bloedvaten

€ 50,- € 100,- € 100,- € 150,- € 150,- € 200,-

Preventie budget: 
- Preventief onderzoek (initiatief werkgever)
- Health Check (initiatief werknemer)
- Griepprik
- E-health modules ‘Sterk in Werk’, ‘Veerkracht’, ‘Slaap Lekker’, 'Over Gewicht'

€ 150,- € 200,- € 250,-

Preventie voor reizen naar het buitenland2 (vaccinaties en tabletten) 50% 50% 75% 75%

Traumaverwerking (opvang bij arbeidsgerelateerde gebeurtenissen)



Tandheelkunde en orthodontie
De totale vergoeding voor tandheelkunde uit de aanvullende 
verzekering is een maximaal bedrag per jaar. Als u een 
behandeling ondergaat, is de vergoeding een percentage  
van het wettelijke tarief tot het maximale bedrag per jaar.
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38 3 Onder overige tandheelkunde vallen de reguliere behandelingen zoals het trekken van tanden en kiezen, vullingen, zenuw- en wortelkanaalbehandelingen en parodontologie.

In deze pakketvergelijker staan alle verschillen tussen de individuele en collectieve aanvullende verzekeringen, het is geen volledig overzicht. Kijk voor een volledig overzicht in het pakketoverzicht (www.cz.nl/pakketoverzicht). 
U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk hiervoor in de verzekeringsvoorwaarden en op uw vergoedingenoverzicht.

AANVULLENDE TANDARTSVERZEKERINGEN

Tandarts
Tandarts  
Collectief

Uitgebreide  
Tandarts

Uitgebreide  
Tandarts Collectief

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar (éénmalig voor hele verzekeringsduur; wachttijd 1 jaar) 80% max. € 2.045,- 100% max. € 2.045,- 80% max. € 2.045,- 100% max. € 2.500,-

Orthodontie vanaf 18 jaar (éénmalig voor hele verzekeringsduur; wachttijd 1 jaar) 80% max. € 345,- 80% max. € 700,- 80% max. € 345,- 80% max. € 1.000,-

Totale vergoeding tandheelkunde € 450,- € 450,- € 1.150,- € 1.150,-

Controle 1e en 2e preventief onderzoek 100% 100% 100% 100%

Kronen, inlays, etsbrug, dummy wortelkap 75% 75% 75% 75%

Eigen bijdrage volledig kunstgebit 75% 75% 75% 75%

Gedeeltelijke prothese of frameprothese 75% 75% 75% 75%

Overige tandheelkunde3 75% 100% 75% 100%


