
 vergoeding fysiotherapie 2020

Onbeperkte vergoeding fysiotherapie 2020

De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

verzekeraar pakket dekking maandpremie

PNO zorg top onbeperkt € 68,70
PNO zorg excellent onbeperkt € 140,60
ONVZ topfit onbeperkt € 68,70
VvAA top onbeperkt € 68,70

Onderstaande verzekeringen vergoeden fysiotherapie onbeperkt. Om een van 

onderstaande pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie 

plaatsvindt. Dit bestaat meestal uit het invullen van een vragenlijst waarna de verzekeraar 

besluit of u de verzekering kan afsluiten. 

Er is gepoogd deze lijst zo volledig en correct mogelijk samen te stellen. Uit deze lijst 

kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij de betreffende verzekeraar 

naar de voorwaarden.

Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen

www.maurifysio.nl
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 vergoeding fysiotherapie 2020

Ruime vergoeding fysiotherapie (meer dan 35 x / €1000,- p.j.)

De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt.

verzekeraar pakket dekking maandpremie

de Friesland av optimaal * 36 x 49,95

IZA extra zorg 4 42 x € 98,90

izz extra 3 52 x € 104,65

Menzis extra verzorgd 3                     32 x € 41,95

ONVZ optifit 35 x € 46,85

PNO zorg optimaal 35 x € 46,85

Prolife extralarge 36 x € 69,95

Promovendum excellent 40 x € 59,90

Stad Holland extra uitgebreid 36 x € 53,25

VvAA optimaal 35 x € 46,85

Zilveren Kruis **** 36 x € 56,50

Onderstaande verzekeringen bieden een ruime vergoeding voor fysiotherapie. Hier zijn verzekeringen opgenomen die 

35 of mee behandelingen vergoeden, of die een vergoeding voor €1000,- bieden (wat in de praktijk meestal op 35 

behandelingen neerkomt). Om een van onderstaande pakketten af te sluiten kan het zijn dat er een medische selectie 

plaatsvindt. Dit bestaat meestal uit het invullen van een vragenlijst waarna de verzekeraar besluit of u de verzekering 

kan afsluiten. 

Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen.
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