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Overzicht Ziektekostenverzekering  2013  –  4 december 2012 
 

 

 
AEVITAE  2013  Orthodontie tot 18 jaar  Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
TANDARTS - -  

 
PLUS - -  

 
TOP Volledig -  

 
VIP Volledig Maximale vergoeding € 1.135,-- (eenmalig)  

 
SUPER VIP Volledig Maximale vergoeding € 500,-- (eenmalig)  

 
 
 

 
AGIS (Achmea) Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Compact Polis - -  

 
Compleet 90% met een maximum van € 750,-- 90% met een maximum van € 250,--   

 
Comfort 90% met een maximum van € 1.500,-- 90% met een maximum van € 500,--   

 
Comfort Plus 90% met een maximum van € 2.250,-- 90% met een maximum van € 750,--   

 
50+ Actief Polis - -  

 
Gezinnen 90% met een maximum van € 1.750,-- 90% met een maximum van € 500,--   

 
T@ke 2 - maximaal € 250,-- dit is de jongerenverzekering van AGIS 

 
T@ke 3 - maximaal € 500,-- dit is de jongerenverzekering van AGIS 
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AMERSFOORTSE   Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Budget - -  

 
Basis *) 80% met een maximum van € 1.000,-- - *) = is een aanvullende verzekering 

 
Uitgebreid 80% met een maximum van € 2.000,-- 80% tot maximaal € 1.000,--  

 
Optimaal 100% met een maximum van €2.500,-- 100%  tot maximaal € 1.500,--  

 
Jongeren  100% tot maximaal € 1.000,-- **) - **) = van 18 – 22 jaar 

 
Totaal Zorg  80% tot maximaal € 500,-- - 

Wachttijd van een jaar bij afsluiten aanvullende 
verzekering of afkomstig van AV Budget 

 
Totaal Zorg Extra 80% tot maximaal € 1.000,-- - 

Wachttijd van een jaar bij afsluiten aanvullende 
verzekering of afkomstig van AV Budget 

 
Wachttijd van een jaar bij het afsluiten van een aanvullende verzekering of als verzekerde afkomstig is van Aanvulling Budget. 

 

 
 
 

 
ANDER ZORG  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Ander Zorg Jong - -  

 
Ander Zorg Extra - -  

 
Ander Zorg Tand - Vergoeding maximaal € 1.000,--  
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AVÉRO (Achmea) Orthodontie tot 18 jaar 

Orthodontie 
van 18 tot 22 jaar 

Orthodontie 
vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Start 90% met een maximum van € 1.500.--  - -  

 
Extra 90% met een maximum van € 2.000.-- - -  

 
Royaal 90% met een maximum van € 2.500.-- 90% tot  max. € 2.500,--  70% tot € 1.000,-- *) 

*) =  geen score 1+2 van de IOTN-score  
 én na toestemming Avéro 

 
Excellent 100% 100% 70% tot € 1.500,-- *) 

*) =  geen score 1+2 van de IOTN-score  
 én na toestemming Avéro 

 
 
 

 
CZ Orthodontie tot 22 jaar Orthodontie vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Plus - -  

 
Top - -  

 
Jongeren 80% met een maximum van € 2.045.-- 80% met een maximum van € 345.--  

 
50+ - -  

 
Gezinnen (beugelplan) € 1.000,- groeiend tot € 2.500.-- *) 80% met een maximum van € 345.-- *) = groeit in 3 jaar tot € 2.500.-- 

 
Excellent - -  

 
Supertop 100% vergoeding 100% vergoeding  

 
Ideaal Pakket - -  
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DE FRIESLAND  Orthodontie tot 22 jaar Orthodontie vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Budget -   

 
Standaard -   

 
Extra maximale vergoeding € 1.750,--    

 
Optimaal maximale vergoeding € 2.000,--   

 
Excellent 100% vergoeding   

 
Tand Optimaal - maximale vergoeding € 750,--  

 
 
 

 
DELTA  LLOYD  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Start - -  

 
Extra 80% tot maximaal € 1.000,-- -  

 
Compleet 80% tot maximaal € 1.750,-- -  

 
Comfort 80% tot maximaal € 2.250,-- -  

 
Top 100%  vergoeding 100% tot maximaal € 1.500,--  

 
Zilver -   

 
 



OVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2013   

 

Overzicht Ziektekostenverzekering  2013  –  4 december 2012 
 

 

 
DITZO Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Goed - -  

 
Beter 75% tot maximaal € 750,-- -  

 
Best 75% tot maximaal € 750,-- -  

 
 
 

 
DSW Orthodontie alle leeftijden  

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
AV-Standaard 75% met een maximum van € 685.-- 

Verzekerden boven de 18 jaar moeten 
min. 12 mnd. aanvullend verzekerd zijn 

 
AV-Top 75% Invisalign met een maximum van € 1.250.-- 

 
AV-Student 75% met een maximum van € 685.--  

 
 
 

 
FBTO Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
AV-modules tot maximaal € 2.500,-- *) tot maximaal € 350,-- 

  
*) = opgebouwd in 3 jaar: jaar 1 € 1.000,--, jaar 2 en 3 elk € 750,--.  Dit is niet per kalenderjaar. Het eerste jaar start vanaf de eerste behandeldatum. 
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IAK  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Jong - -  

 
Compact - -  

 
Compleet 80% tot €1.250/90% tot € 1.750/90% tot €2.000 - bepaal zelf de vergoeding 

 
Extra compleet 100% (volledige vergoeding) maximale vergoeding € 1.000,-- 

  
Comfort - - 

  
 
 

 
INTERPOLIS (Achmea) Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Zorg actief 1 ster - -  

 
Zorg actief 2 sterren 90% met een maximum van € 1.500,-- -  

 
Zorg actief 3 sterren 90% met een maximum van € 2.000,-- -  

 
Zorg actief 4 sterren 90% met een maximum van € 2.500,-- -  

 
Gebit actief - -  
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IZA Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Basic 80% bij beperkt aantal indicaties  80% bij beperkt aantal indicaties  

 
Classic 

80% bij beperkt aantal indicaties; overige 
orthodontie 80%. Maximaal 36 maanden 

80% bij beperkt aantal indicaties; overige 
orthodontie 80% tot maximaal € 300  

Perfect 
100% bij beperkt aantal indicaties; overige 
orthodontie 100%. Maximaal 36 maanden 

100% bij beperkt aantal indicaties; overige 
orthodontie 100% tot maximaal € 300  

 
 
 

 
KIEMER Orthodontie tot 22 jaar Orthodontie vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Lieke - -  

 
Sanne Vergoeding tot maximaal € 750,-- -  

 
Femke Vergoeding tot maximaal € 2.000,-- -  

 
Ayla Vergoeding tot maximaal € 2.500,-- Vergoeding tot maximaal € 1.000,--  
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LANCYR Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Start - -  

 
Extra 80% tot maximaal € 1.000,-- -  

 
Compleet 80% tot maximaal € 1.750,-- -  

 
Comfort 80% tot maximaal € 2.250,-- -  

 
Top 100%  vergoeding 100% tot maximaal € 1.500,--  

 
Zilver -   

 
 
 

 
MENZIS  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Tandverzorgd 1 - -  

 
Tandverzorgd 2 - -  

Tandverzorgd 3 
 

100% vergoeding met 5 jaar garantie bij ge- 
contracteerde zorgaanbieders*) of max € 2.000,-
bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 

Maximale vergoeding € 1.000,-- 
  

 
Jongeren - -  

 
*) = Dit is de enige verzekeraar die contracten afsluit op kwaliteit.  

Voor veel verzekerden geldt geen wachttijd (uitzonderingen daargelaten – lees de polisvoorwaarden). 
Door Menzis gecontracteerde zorgaanbieders orthodontie voldoen aan de door de Vereniging van Orthodontisten vastgestelde kwaliteitseisen. 
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OHRA Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Aanvullend - -  

 
Extra Aanvullend maximale vergoeding tot € 1.000,-- maximale vergoeding € 250,--  

 
Uitgebreid maximale vergoeding tot € 2.000,-- maximale vergoeding € 250,--  

 
Extra Uitgebreid maximale vergoeding tot € 2.500,-- maximale vergoeding € 400,--  

 
 
 

 
ONVZ Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Extrafit - -  

 
Benfit maximum vergoeding  € 1.365,-- - 

  
Optifit 100% vergoeding, er geldt geen maximum -    

 
Topfit 100% vergoeding, er geldt geen maximum maximum vergoeding  € 500,-- per kalenderjaar   

 
Superfit 100% vergoeding, er geldt geen maximum 100% vergoeding, er geldt geen maximum   

 
 
 

 
OZF (Achmea) Orthodontie tot 22 jaar Orthodontie vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Tand Compact - -  

 
Tand Royaal 80% met een maximum van € 2.000,-- -  
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PNO Zorg Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Be Young - -  

Budget Maximale vergoeding € 500,-- *) - 

*) = deze vergoeding vervalt als u de 
module Mondzorg heeft ingeruild voor 
keuzevoordeel 

 
Extra 100% vergoeding -  

 
Compleet 100% vergoeding -  

 
Tandarts Budget - -  

 
Tandarts Standaard - Maximale vergoeding € 800,-- Voor de duur van de verzekering 

 
Tandarts Extra - Maximale vergoeding € 1.200,-- Voor de duur van de verzekering 

 
Tandarts Compleet - Maximale vergoeding € 1.600,-- Voor de duur van de verzekering 

 
 
 

 
PRO LIFE  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Small Polis - 

 
 

 
Medium Polis 90% met een maximum tot € 750,--  90% met een maximum van € 250,--  

 
Large Polis 90% met een maximum tot € 1.500,--  90% met een maximum van € 500,--  

 
Extra Large Polis 90% met een maximum tot € 2.250,--  90% met een maximum van € 750,--  
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STAD HOLLAND Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

Jongeren 
 
75% tot een maximum van € 500,-- 75% tot een maximum van € 500,--  

 
Standaard  75% tot een maximum van € 685,-- 75% tot een maximum van € 685,--   

Uitgebreid 75%; voor Invisalign maximaal € 1.250,-- 75%; voor Invisalign maximaal € 1.250,-- *) 
*) = verzekerde moet minstens 12 
maanden aanvullend verzekerd zijn 

Extra uitgebreid  80%; voor Invisalign maximaal € 1.350,-- 80%; voor Invisalign maximaal € 1.350,-- *) 
 *) = verzekerde moet minstens 12 

maanden aanvullend verzekerd zijn 

 
Zorg Riant 100% tot maximaal € 1.500,-- --   

Zorg de Luxe 
100% tot maximaal € 2.000,--; 
Invisalign tot maximaal € 1.700,-- 

100% tot maximaal € 2.000,--;  
Invisalign tot maximaal € 1.700,-- 

*) = verzekerde moet minstens 12 
maanden aanvullend verzekerd zijn 

 
 
 

 
UNIVÉ / VGZ Orthodontie tot 22 jaar Orthodontie vanaf 22 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Jong pakket € 350,-- € 350,-- 

  
Gezin pakket 80% met een maximum van € 2.500,-- € 350,- - 

  
Tand Goed - -  

 
Tand Beter € 1.500,--  € 500,--   

 
Tand Best € 2.500,-- € 1.500,--   
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ZEKUR Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Extra Zekur Zorg - - 

  
 
 

 
ZILVEREN KRUIS  Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
1 ster - 

Alleen vergoeding in bepaalde collectiviteiten 
vanuit de aanvullende verzekering. 
 
 

De maximale vergoeding geldt alleen 
als verzekerde naar een zorgverlener 
gaat waar Zilveren Kruis afspraken mee 
heeft gemaakt.  

 
2 sterren 90% met een maximum van € 1.500,-- (p.p.) 

 
3 sterren 90% met een maximum van € 2.000,-- (p.p.) 

 
4 sterren 90% met een maximum van € 2.500,-- (p.p.) 
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ZORG en ZEKERHEID Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar 

Bijzonderheden 
(raadpleeg de polisvoorwaarden) 

 
Basis *)   *) = aanvullende verzekering 

 
Prima    

 
Standaard - 75% tot maximaal € 150,--  

 
Sure - 75% tot maximaal € 150,--   

 
GeZZin Compact 100% tot maximaal € 1.000,-- *) 75% tot maximaal € 250,-- *) voor behandeling gestart in 2012 

 
Plus - 75% tot maximaal € 500,--   

GeZZin 
100% tot maximaal € 2.300,-- *) 
100% tot maximaal € 2.000,-- **) 75% tot maximaal € 500,-- 

*)   voor behandeling gestart in 2011 
**) voor behandeling gestart in 2012  

Top 
100% tot maximaal € 2.000,-- *) 
100% tot maximaal € 1.750,-- **) 75% tot maximaal € 500,-- 

*)   voor behandeling gestart in 2011 
**) voor behandeling gestart in 2012 

 
Master 100%,  geen maximum  100% tot maximaal € 500,--  

 
Cum Laude 100%,  geen maximum 100% tot maximaal € 1.000,--  

 
Totaal 100%,  geen maximum 85% tot maximaal € 1.000,-- 

  

! 
Aan bovenstaande overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.  

De overzichten zijn momentopnames en beogen slechts een indruk te geven van de dekking/vergoeding die een aantal 
verzekeringsmaatschappijen voor orthodontische behandelingen kunnen geven. 

De overzichten beogen niet volledig te zijn, ze zijn slechts een greep uit het aanbod van een aantal 
verzekeringsmaatschappijen. Voor gedetailleerde omschrijvingen van de voorwaarden en aanspraken dient u altijd de 

polisvoorwaarden te raadplegen. 
 

 


