
 

 
Molenaar en Zwarthoed Adviseurs BV ®. Dit is een beknopt overzicht. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen. 
Vergoedingen zijn per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. De premie van de basisverzekering van ONVZ bedraagt in 2022 127,77 per maand inclusief collectiviteitskorting. De vermelde premies zijn maandpremies op 

 basis van de collectiviteit Vitaal Waterland. 
 

Vergoedingsoverzicht ONVZ 2022 

Aanvullende verzekeringen ONVZ 
2022 

Startfit 7,65 Benfit 19,93 Optifit 41,62 
(medische selectie) 

Topfit 62,77 
(medische selectie) 

Superfit 130,32 
(medische selectie) 

Alternatieve geneeswijzen en 
alternatieve beweegzorg: 
chiropractie, osteopathie en 
manuele therapie 

30,- per dag tot 100,- door een 
arts of een behandelaar die lid is 
van een door ONVZ erkende 
beroepsvereniging 

40,- per dag tot 350,- door een 
arts of een behandelaar die lid is 
van een door ONVZ erkende 
beroepsvereniging 

50,- per dag tot 550,- door een 
arts of een behandelaar die lid is 
van een door ONVZ erkende 
beroepsvereniging 

65,- per dag tot 1000,- door een 
arts of een behandelaar die lid is 
van een door ONVZ erkende 
beroepsvereniging 

75,- per dag tot 1.500,- door een 
arts of een behandelaar die lid is 
van een door ONVZ erkende 
beroepsvereniging 

Brillen, contactlenzen en  
Oog laseren 

Geen vergoeding 75,- per 2 kalenderjaren voor 
brillenglazen inclusief montuur, 
lenzen en ooglaserbehandeling 

150,- per 2 kalenderjaren voor 
brillenglazen inclusief montuur, 
lenzen en ooglaserbehandeling 

300,- per 2 kalenderjaren voor 
brillenglazen inclusief montuur, 
lenzen en ooglaserbehandeling 

300,- per 2 kalenderjaren voor 
brillenglazen inclusief montuur, 
lenzen en ooglaserbehandeling 

Fysiotherapie en oefentherapie 10 behandelingen waarvan 
maximaal 9 behandelingen 
manuele therapie 

16 behandelingen waarvan 
maximaal 9 behandelingen 
manuele therapie 

30 behandelingen waarvan 
maximaal 9 behandelingen 
manuele therapie 

50 behandelingen waarvan 
maximaal 9 behandelingen 
manuele therapie 

100%, max. waarvan maximaal 18 
behandelingen 
manuele therapie 

Geregistreerde geneesmiddelen 
welke niet worden vergoed 
vanuit de basisverzekering 
alsmede de eigen bijdrage 
conform GVS 

Geen vergoeding 150,- voor eigen bijdragen, 
geregistreerde geneesmiddelen 
en verbandmiddelen 

300,- voor geregistreerde 
geneesmiddelen, 
verbandmiddelen, melatonine, 
waarvan max. 250,- voor eigen 
bijdragen 

1.500,- voor geregistreerde 
geneesmiddelen, 
verbandmiddelen, melatonine, 
waarvan max. 250,- voor eigen 
bijdragen 

100% geregistreerde 
geneesmiddelen, 
verbandmiddelen, melatonine, 
max. 250,- voor eigen bijdragen 

Hulpmiddelen (eigen bijdrage) Geen vergoeding Geen vergoeding 250,- voor de eigen bijdrage van 
hulpmiddelen 

500,- voor de eigen bijdrage van 
hulpmiddelen 

1000,- voor de eigen bijdrage van 
hulpmiddelen 

Orthodontie tot 18 jaar Geen vergoeding Geen vergoeding Vanaf start behandeling: 
1e 12 maanden maximaal 1000,- 
2e 12 maanden maximaal 1000,- 
 

Vanaf start behandeling: 
1e 12 maanden maximaal 1000,- 
2e 12 maanden maximaal 1000,- 
3e 12 maanden maximaal 1000,- 

100% 

Preventief onderzoek Geen vergoeding Geen vergoeding 200,- voor sportmedisch 
onderzoek 50% en preventief 
medisch onderzoek 50% samen 

350,- voor sportmedisch 
onderzoek (50%), preventief 
medisch onderzoek (50%) en 
farmacogenetisch onderzoek 
(100%) samen 

500,- voor sportmedisch 
onderzoek (50%), preventief 
medisch onderzoek (50%) en 
farmacogenetisch onderzoek 
(100%) samen 

Voetzorg: podotherapie, 
podologie, steunzolen 

Geen vergoeding Geen vergoeding 200,- voor andere voetzorg en 
zolen 

500,- voor andere voetzorg en 
zolen 

100% voor andere voetzorg, 
500,- voor zolen 

Spoedeisende zorg in het 
buitenland en repatriëring 
tijdens vakantie 

Volledige vergoeding vanuit de 
apart af te sluiten aanvullende 
verzekering Wereldfit 

Volledige vergoeding vanuit de 
apart af te sluiten aanvullende 
verzekering Wereldfit 

Volledige vergoeding vanuit de 
apart af te sluiten aanvullende 
verzekering Wereldfit 

Volledige vergoeding vanuit de 
apart af te sluiten aanvullende 
verzekering Wereldfit 

Wereldfit is onderdeel van de 
Superfit 

Buitenland vaccinaties en 
geneesmiddelen 

75,- voor vaccinaties en 
preventieve geneesmiddelen 

75,- voor vaccinaties en 
preventieve geneesmiddelen 

100,- voor vaccinaties en 
preventieve geneesmiddelen 

100% 100% 

Tandartsverzekeringen 
ONVZ 2022 

Tandfit A 12,28 Tandfit B 28,03 Tandfit C 38,25  (medische 
selectie) 

Tandfit preventief 29,92 Tandartskosten zijn onderdeel 
van de Superfit 

 
 
 
 
Tandartskosten n.a.v. een 
ongeval 

100% tot 200,- waarvan maximaal 
75,- preventieve 
mondzorg (M-codes) 
 
Maximaal 2.500,- 

100% tot 500,- waarvan maximaal 
150,- preventieve 
mondzorg (M-codes) 
 
Maximaal 5.000,- 
 

100% tot 1.250,- waarvan 
maximaal 250,- preventieve 
mondzorg (M-codes) 
 
Maximaal 5.000,- 
 

100% tot 2.000,- waarvan 
maximaal 300,- voor vullingen en 
tandvleesbehandelingen samen.  
 
Maximaal 10.000,- 
 

100% tot maximaal 1.600,- voor 
alle algemene tandheelkundige 
zorg 
 
Maximaal 5.000,- 

https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/tandheelkundige-zorg-vanaf-18-jaar
https://www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/tandheelkundige-zorg-vanaf-18-jaar

