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Vergoedingen Praktijk Erna Rensen 2019 
 
Praktijk Erna Rensen is aangesloten bij 2 verschillende beroepsverenigingen.  
Veel verzekeraars vergoeden een gedeelte van de behandelingen met een 
maximum per jaar en/of per dag. 
 
Voor het uitzoeken van een zorgverzekering die onze consulten vergoedt is het 
volgende belangrijk: 
 

 Consulten vallen onder de Aanvullende Verzekering 

 Consulten vallen onder Alternatieve Geneeswijzen  

 Het zijn Natuurgeneeskundige consulten, ook wel Natuurgeneeswijzen 
genoemd 

 We vallen onder Kinesiologie  

 Wij zijn Therapeuten (geen artsen) 

 Als je in de zorggids en/of zorgvinder zoekt, dan staan zowel Erna Rensen, 
Brigitte Ruthers als Inge te Paske vermeld onder E.H.K. Rensen-Ruthers 

 De praktijk is aangesloten bij Beroepsverenigingen LVNG en VIV 

 De praktijk is aangesloten bij de RBCZ en SRBAG 

 We beschikken over medische en psychosociale basiskennis volgens de 
PLATO-eisen. 

 Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering – dus ook voor 
alternatieve geneeswijzen – betaal je geen verplicht eigen risico of 
wettelijke eigen bijdrage 
 

 
Vanaf pagina 2 vind je een overzicht van de vergoedingen door 
zorgverzekeraars*. 
 
 
 
 
 
*Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het 
gebruik van informatie die door middel van dit document verkregen is.  
Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar. 
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Zorgverzekeraars die onze consulten vergoeden: 
 

UMC Zorgverzekering is de enige verzekeraar die een 100% vergoeding per 

behandeling geeft. Dit met een maximale vergoeding per jaar. 

UMC Zorgverzekering (www.umczorgverzekering.nl) 

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding 

UMC Extra Zorg 1 100% € 300 

UMC Extra Zorg 2 100% € 300 

UMC Extra Zorg 3 100% € 500 
UMC Extra Zorg 4 100% € 750 

______________________________________________________ 
 
De overige verzekeringen hebben allemaal een maximale dagvergoeding.  
 

 
Zorgverzekeringen met een maximum-vergoeding per dag : 

We hebben een verkort overzicht gemaakt van bekende verzekeringen 

en van verzekeringen die méér dan 40,00 euro per dag vergoeden. 

_____________________________________________________ 

Avéro Achmea (www.averoachmea.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Avéro Start € 350 (tot € 40 per dag) 

Avéro Royaal € 550 (tot € 40 per dag) 

Avéro Excellent € 750 (tot € 40 per dag) 
________________________________________________________                                                                                   
 

Besured (www.besured.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

All-in-1 € 200 (80% tot € 50 per dag) 

________________________________________________________ 
 

http://www.umczorgverzekering.nl/
http://www.averoachmea.nl/
http://www.besured.nl/
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Bewuzt (www.bewuzt.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Alternatief Goed € 250 (tot € 45 per dag) 

Alternatief Beter € 500 (tot € 45 per dag) 

________________________________________________________ 
 

CZ (www.cz.nl)  

Aanvullend pakket Dekking 

CZ Basis € 250 (tot € 30 per dag) 

CZ Jongeren € 200 (tot € 30 per dag) 

CZ Plus € 450 (tot € 40 per dag) 

________________________________________________________ 
 

De Friesland (www.friesland.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

AV  Standaard € 200 (tot € 40 per dag) 

AV Extra € 400 (tot € 40 per dag) 

Aanvulling Optimaal € 600 (tot € 40 per dag) 

________________________________________________________ 
 

IZA (www.iza.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Extra Zorg 1 € 250 (tot € 45 per dag) 

Extra Zorg 2 € 450 (tot € 45 per dag) 

Extra Zorg 3 € 650 (tot € 45 per dag) 

Extra Zorg 4 € 850 (tot € 45 per dag) 
________________________________________________________ 
 
  

http://www.bewuzt.nl/
http://www.cz.nl/
http://www.friesland.nl/
http://www.iza.nl/
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IZZ (www.izz.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 
Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 200 (tot € 45 per dag) 
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 200 (tot € 45 per dag) 
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 500 (tot € 45 per dag) 

________________________________________________________ 
 

Menzis (www.menzis.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Jongeren Verzorgd € 200 (tot € 40 per dag) 

Extra Verzorgd 2 € 400 (tot € 40 per dag) 

Extra Verzorgd 3 € 600 (tot € 40 per dag) 

________________________________________________________ 
 

National Academic (www.nationalacademic.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Aanvullend 1 € 200 (80% tot € 50 per dag) 

Aanvullend 2 € 500 (tot € 50 per dag) 

Aanvullend 3  € 750 (tot € 50 per behandeling)  
 Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed 

________________________________________________________ 
 

ONVZ (www.onvz.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Extrafit € 400 (tot € 30 per dag) 

Benfit € 500 (tot € 30 per dag) 

Optifit € 750 (tot € 65 per dag) 

Topfit € 1000 (tot € 65 per dag) 

________________________________________________________ 
 
  

http://www.izz.nl/
http://www.menzis.nl/
http://www.nationalacademic.nl/
http://www.onvz.nl/
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PMA (www.pma.info) 

Aanvullend pakket Dekking 

Jongeren Verzorgd € 200 (tot € 40 per dag) 

Extra Verzorgd 2 € 400 (tot € 40 per dag) 

Extra Verzorgd 3 € 600 (tot € 40 per dag) 

________________________________________________________ 
 

PNOzorg (www.pnozorg.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Extrafit € 400 (tot € 30 per dag) 

Benfit € 500 (tot € 30 per dag) 

Optifit € 750 (tot € 65 per dag) 

Topfit € 1000 (tot € 65 per dag) 

________________________________________________________ 
 

United Consumers & VGZ (www.vgz.nl)  

Aanvullend pakket Dekking 

Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag) 

Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag) 
Vitaal Basis € 150 (tot € 45 per dag) 

Jong Uitgebreid € 200 (tot € 45 per dag) 

Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag) 

Single/Duo uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag) 

Vitaal Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag) 

Gezin Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag) 

________________________________________________________ 
  

http://www.pma.info/
http://www.pnozorg.nl/
http://www.vgz.nl/
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Univé (www.unive.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag) 

Alternatief 250 € 250 (tot € 45 per dag) 

Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag) 

Alternatief 500 € 500 (tot € 45 per dag) 

Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag) 

________________________________________________________ 
 

Zilveren Kruis (www.zilverenkruis.nl) 

Aanvullend pakket Dekking 

Aanvullend 2 sterren € 350 (tot € 45 per dag) 

Aanvullend 3 sterren € 550 (tot € 45 per dag) 
Aanvullend 4 sterren € 750 (tot € 45 per dag) 

________________________________________________________ 
 
 
Extra: 
 

 Je kunt tot 31 december je huidige zorgverzekering opzeggen 

 Als je je huidige zorgverzekering vóór 31 december hebt opgezegd, heb je 
nog tot 1 februari de tijd om over te stappen naar een andere verzekering 

 Zorgverzekeraars Anderzorg en De Amersfoortse vergoeden GEEN 
alternatieve zorg meer 

 
 
 
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle 
aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het 
gebruik van informatie die door middel van dit document verkregen is. Kijk voor 
de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar. 

 

http://www.unive.nl/
http://www.zilverenkruis.nl/

