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                                                                   Vergoedingenlijst 
voor Declaraties  

2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ©® HSBN 
 



      ©® HSBN Versie 5.1 Vergoedingenlijst Zorgverzekeraar 2023 
 
 
 
 

2  

Declaratie handleiding LH-Entry 
 
 
 
 
 
Elektronische declaratie: 
Om elektronisch te kunnen declareren moet de zorgleverancier, een Externe Integratie (EI) software- programma/ app, die voldoet aan de laatste Vektis versie, op haar computer hebben. 
In de haarwerkbranche zijn er de volgende mogelijkheden: ‘Elamatic’ van Vlot Solutions,  ‘Zorgadmin’ van Prosoftware en ‘LH-Entry’ van Promeetec. 
‘Elamatic’ en ‘Zorgadmin’ zijn declaratie programma’s met veel aanvullende administratieve  mogelijkheden en waar kosten aan zijn verbonden. Het LH-Entry programma is veel bescheidener in 
opzet en gratis. Op www.promeetec.nl kan het LH-Entry programma geheel gratis worden gedownload.  
Een Externe Integratie is in de basis niets anders dan een gestandaardiseerde declaratie bestand. De gegevens van de klant/verzekerde wordt hier ingevuld en opgeslagen. Aan deze gegevens 
worden dan de declaratie(s)gekoppeld. Zo’n declaratie heet per hulpmiddel (haarwerk) een ‘prestatie (record)’. 
 
 
 

Stap 1: Vastleggen van cliëntgegevens 
 
Ga naar Blok 1 “Beheer”. Klik op “Cliënten”. Het scherm “Cliënten” verschijnt. 

 

 
 
Klik rechtsonder op de knop "Toevoegen" om cliënten toe te voegen. Het scherm “Cliëntgegevens” verschijnt. 

http://www.promeetec.nl/


      ©® HSBN Versie 5.1 Vergoedingenlijst Zorgverzekeraar 2023 
 
 
 
 

3  

 

 
 

In dit scherm kunt u alle gegevens van de cliënt invoeren en aanpassen.  
- Het deel “Cliënt”: Hier is het verplicht om alles in te vullen, behalve bij het veld “Cliëntnummer”.  

Cliëntnummer is het nummer dat u zelf uw cliënt heeft gegeven binnen uw administratie.  
Het veld “Actief” staat standaard aangevinkt.  
(U kunt een cliënt op non-actief zetten door het vinkje uit te vinken. Cliënten die slechts sporadisch gebruik van uw diensten maken kunnen het cliëntenoverzicht onnodig lang maken. Door deze op  
'non-actief' te zetten kunt u het overzicht kort houden door het filter 'Alleen actieve cliënten' aan te vinken in het cliëntenoverzicht.) 

- Het deel “Adres”: 
Hier is het verplicht om de velden “Postcode” en “Huisnr.” in te vullen. 
(Indien de cliënt in het buitenland woont, dan selecteert u dit land uit de lijst die standaard op NEDERLAND staat. Vervolgens vult u het veld Postcode buitenland.) 

- Het deel “Verzekeringsgegevens”: 
Selecteer in het veld “Zorgverzekeraar” van uw cliënt en controleer of de UZOVI code de juiste is.  
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Vul bij het veld “BSN” het Burgers Service Nummer in van de cliënt  
Vul bij het veld “Verzekerdennummer” het verzekerdennummer (polisnummer) van de cliënt 

- Het deel “Contact”: 
Het invullen van de velden “Telefoon”, “E-mail” en “Notities” zijn voor uw eigen informatie en gaan niet mee in de declaratie. 

                   
             Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klikt u op de knop "Opslaan" om de gegevens te bewaren.  
              (Zodra de gegevens zijn opgeslagen verschijnt er een knop “Verwijderen” in het scherm Cliënt. Wanneer u een cliënt met al de gegevens wilt verwijderen, klikt u de betreffende cliënt aan en in een blauwe balk 
                  komt te staan. Vervolgens drukt u op de knop  “Verwijderen”. Eenmaal verwijderde cliënten kunnen niet meer hersteld worden.) 

 
Stap 2: Vastleggen van prestatie gegevens 
 
Ga naar Blok 1 “Beheer”. Klik op “Cliënten”. Het scherm “Cliënten” verschijnt. 
Klik de cliënt aan, waar u prestatie voor wilt aanmaken. Zodra de cliënt in een blauwe balk komt te staan klikt u rechtsonder de knop “Openen” aan. Natuurlijk  
kun u ook de betreffende cliënt dubbelklikken. Het scherm “Cliëntgegevens” verschijnt. Selecteer het 2e tabblad “Prestaties” en klik rechtsonder op de knop 
 “Toevoegen” om een prestatie toe te voegen. Mocht u voor deze cliënt al eerder prestaties aangemaakt hebben dan staat hier een overzicht van alle  
prestaties. 
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- Met de knop "Openen" kunt u een reeds aangemaakte prestatie openen. 
- Met de knop "Kopiëren" kunt u een eerder aangemaakte prestatie kopiëren. Bij kopiëren van de prestatie worden ook de cliëntgegevens van de 

oorspronkelijke prestatie meegenomen. Als dat afwijkt van de huidige cliëntgegevens dan verschijnt de knop “Sync cliëntgegevens”. 
- Met de knop "Toevoegen" kunt u een nieuwe prestatie voor deze cliënt aanmaken. 
- Met de knop "Verwijderen" kunt u een prestatie verwijderen.  

(Het is niet verstandig om gedeclareerde prestaties te verwijderen. Verwijder alleen prestaties die nog niet zijn gedeclareerd, volledig zijn afgewezen of ouder dan 5 jaar zijn.) 
 

  Klik op de knop "Toevoegen". Het scherm “Prestatie” verschijnt: 
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Het deel “Cliënt” bevat de belangrijkste cliëntgegevens. Via de knop "Cliëntgegevens" kunt u zien welke gegevens op deze prestatie van toepassing zijn. U 
kunt in het prestatiescherm de cliëntgegevens niet aanpassen. Als de cliëntgegevens in de prestatie onjuist zijn, sluit u de prestatie af en past de gegevens aan 
zoals beschreven bij “stap 1 Vastleggen cliëntgegevens”. Vervolgens opent u de prestatie weer. De aangepaste cliëntgegevens zijn dan nog niet in de prestatie 
doorgevoerd. Klik hiervoor op de knop "Sync cliëntgegevens". 

 
Het deel  “Prestatiegegevens” bevat de volgende velden: 

- Machtigingsnr.:   
o Dit vult u in als een machtigingsnummer door u is ontvangen van de zorgverzekeraar in geval van reserve -of wisselregeling haarwerk of een versnelde 

levering van haarwerk en soms wanneer er geen zorgovereenkomst met de zorgverzekeraar is afgesloten.. 
- Begindatum prestatie:  

o Vul hier de datum in, wanneer de aflevering van het haarwerk daadwerkelijk heeft plaats gevonden. 
(Het is nog niet duidelijk bij de zorgverzekeraars of hier de ontwerpdatum bij maathaarwerk moet worden genoteerd.) 

- Einddatum prestatie:  
o Vul hier dezelfde datum in als bij het veld “Begindatum prestatie” 

(Mocht het zo zijn dat bij “Begindatum prestatie wel de ontwerpdatum van een maathaarwerk moet worden genoteerd dan is er wel een verschil in de “Begindatum prestatie” en “Einddatum 
prestatie”. Vooralsnog niet van toepassing.) 

- Medisch voorschrift:  
o Altijd aanvinken  

- Datum afgifte voorschrift:  
o Vul hier de datum in, welke op het medisch voorschrift  (verwijsbriefje) vermeld staat. 

- Datum voorgaande levering:  
o Vul hier de datum in waarop het voorgaande haarwerk is geleverd.  

- GPH:  
o Selecteer hier het nummer “06300300000000” .  

- A-GPH-1:  
o Selecteer hier het nummer  “011001” , wanneer het de eerste voorziening of eerste levering van een haarwerk is.  
o Selecteer hier het nummer “011002” , wanneer het een vervolgvoorziening of vervolglevering van een haarwerk is. 
o Selecteer hier het nummer “011003” , wanneer het haarwerk een reserve- of wissel voorziening is. 

- A-GPH-2:  
o Selecteer hier het nummer “010001”  bij maathaarwerk  
o Selecteer hier het nummer “010002”  bij confectie haarwerk 
(Er staan ook de nummers “010003” en “010004” bij. Dit LH-entry programma is voor heel veel hulpmiddelen van toepassing, maar het is niet duidelijk of en hoe deze kwaliteitsaanduiding in 
relatie tot haarwerken staat. Het zou van toepassing kunnen zijn op semi-maathaarwerk. Vooralsnog niet gebruiken.) 

- Soort kosten:  
o Selecteer hier het nummer  “21” bij Aanschaf hulpmiddel in eigendom 
o Selecteer hier het nummer  “23” in bij Reparatie hulpmiddel in eigendom 
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- Indicatie positie hulpmiddel:  
o Selecteer hier “links”, “rechts” of “beide”. 

- Afleveringseenheid:  
o Selecteer hier  “ST-stuk”  

- Hoeveelheid afgeleverd:  
o Vul hier het getal  “1” in.  

- Hoeveelheid aangeleverd in stuks:  
o Vul hier het getal  “1” in. 

- Btw % declaratiebedrag:  
o Vul hier het getal van “00,00” in. 

- Bedrag basisverzekering:  
o Vul hier het bedrag in welk als de basisvergoeding geldt. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en kenbaar gemaakt, middels de Zorgovereenkomsten 

van de Zorgverzekeraar. Voor alle Zorgverzekeraars is dit bedrag gelijk. Voor het jaar 2023 is het Basisverzekeringsbedrag vastgesteld op maximaal  
“ € 454,50“. 

- Bedrag aanvullende verzekering:  
o Vul hier het bedrag dat overeenkomt met een bepaald aanvullend verzekeringspakket behorende bij de betreffende Zorgverzekeraar en die door de 

klant is afgesloten. 
Wanneer het bedrag van de Basisverzekering al of niet in combinatie met de Aanvullende verzekering lager of hoger is dan de aanschafprijs van het 
hulpmiddel, vul dan het volgende in: 

• Aanschafprijs lager dan de basisverzekering; 
             Bij Basisverzekering de aanschafprijs invullen en bij de aanvullende verzekering  “00,00” 

• Aanschafprijs hoger dan de basisverzekering 
Bij Basisverzekering het jaarlijks vastgestelde bedrag invullen en bij de aanvullende verzekering het verschil tussen de aanschafprijs en de 
basisverzekering 

- Totaal declaratiebedrag:  
o Het programma vult hier automatisch het bedrag in wat de som is van het ingevulde  bedrag bij de Basisverzekering en het ingevulde bedrag bij de 

Aanvullende verzekering. 
             Dit bedrag wordt bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

- Ontvangen eigen bijdrage:  
o Vul hier het bedrag in wat het verschil is tussen de aanschafprijs van het haarwerk 

                                             en de Basisverzekering met de Aanvullende Verzekering 
- Totaal bedrag:  
o Het programma vult hier automatisch het bedrag in wat de som is van het ingevulde  bedrag bij Basisverzekering, het ingevulde bedrag bij de Aanvullende 

Verzekering en het ingevulde bedrag bij de Eigen Bijdrage. 
o  
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Stap 3: Declarabel stellen van prestaties: 
 

Ga naar Blok 2 “Declaraties”. Klik op “Exporteer prestaties”. Het scherm “Exporteren prestaties” verschijnt met daarin de tekst “Stap 1: Kies de prestaties om te 
exporteren” 

 

 
 

Hier ziet u een overzicht van alle prestaties per zorgverzekeraar die geëxporteerd kunnen  worden. U kunt door middel van de knop  "Selecteer alles", alle 
prestaties selecteren. U kunt ook alleen de prestaties aanklikken die u wilt gaan declareren. 

            Klik vervolgens op de knop "Volgende stap".  
 
  Het scherm “Exporteren prestaties” verschijnt met daarin de tekst “Stap 2: Controleer de declaraties” 
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Hier krijgt u een overzicht te zien van alle aan te maken declaraties. Met de knop “Preview” kunt u de aangemaakte declaratie bekijken.  
 Klik vervolgens op de knop "Volgende stap”. 
 

Het scherm “Bevestig definitief aanmaken declaratiebestanden” verschijnt. 
 

 
 

Klik op de knop "Ja". 
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Het scherm “Exporteren prestaties” verschijnt met daarin de tekst “Stap 3: Declaratiebestanden zijn aangemaakt”. 
 
 

 
 

Het LH-entry programma heeft nu automatisch een unieke factuurnummer aan het declaratiebestand gegeven. 
Klik op de knop  "Bewaar" om het zojuist gemaakte  bestand op te slaan. Een venster opent zich waarin u kan aangeven in welke map het bestand moet   
worden opgeslagen. 

 
Met de knop “Open” kunt u de declaratiebestanden bekijken. 
Ga naar Blok 2 “Declaraties”. Klik op “Toon geëxporteerde declaratiebestanden”. Het scherm  
“Reeds geëxporteerde declaratiebestanden” verschijnt. 
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Stap 4: Declareren 
 
De declaratiebestanden moet u handmatig bij VECOZO (www.vecozo.nl) indienen. Bij het indienen van de declaratie op de website van VECOZO wordt gebruik  
gemaakt van een “browse functie” met de knop “Bladeren”. Die vraagt waar het declaratie bestand zit op uw computer van het bedrijf voor het uploaden. Het  
declaratiebestand zit in de map waar u het heeft aangeven dat het daar in opgeslagen moet worden.  
 
Stap 5: Retourinformatie / Dispuut 
 
Na het verzenden van declaratiebestanden via VECOZO en er is retourinformatie beschikbaar gesteld door de zorgverzekeraar dan kan deze worden gedownload 
door op het bestand onder de Bestandsnaam te klikken. Sla dit gedownloade retourbestand op in een (tijdelijke) map.  
Ga naar Blok 3 “Dispuut”. Klik op “Inlezen EI retour bericht”. Het scherm “LH openen” verschijnt. Selecteer hier de gedownloade retourbestand, die door u is 
opgeslagen in een (tijdelijke) map en klik op de knop “Openen”. U krijgt nu een overzichtsscherm te zien van het retourbestand. Klik op "Importeren". U krijgt nu 
een overzicht te zien van de gegevens van het ingelezen bestand. 
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Klik op "Sluiten". Het scherm “Prestatie overzicht” verschijnt. 
 



      ©® HSBN Versie 5.1 Vergoedingenlijst Zorgverzekeraar 2023 
 
 
 
 

13  

 
 
 

Ga naar het deel “Filters”  en selecteer/filter bij “Prestatie status” op “Dispuut ontvangen”. 
U krijgt dan alle prestaties te zien waarvan u de retourinformatie oftewel een dispuut heeft ingelezen, behalve de prestaties die zonder melding volledig zijn  
toegekend (goedgekeurd). Deze krijgen automatisch de status “Dispuut afgehandeld”,  omdat ze volledig goedgekeurd zijn. 
In de kolom “Toegekend” wordt met gekleurde bolletjes aangegeven wat de status van de prestatie is.  
Grijs = Er is nog geen retourinformatie verwerkt. 
Rood = Prestatie is volledig afgewezen.  
Oranje = Prestatie is gedeeltelijk vergoed. 
Geel  = Prestatie is geheel vergoed, maar er zijn opmerkingen van de zorgverzekeraar. 
Ga naar het deel “Filters” en selecteer/filter bij  “Prestatie status” op “Dispuut afgehandeld”. 
U krijgt dan alle prestaties te zien die zonder melding volledig zijn toegekend.  
Groen = Prestatie is geheel vergoed. De status van deze prestaties is nu “dispuut afgehandeld”.  

 
 
 
 
 

Dubbelklik op een regel (prestatie) en het scherm “Prestatie” verschijnt. U komt dan in het 1e tabblad “prestatie details” van de verzekerde. Hierin ziet u de door u  
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gedeclareerde gegevens. In het 2e tabblad ziet u welk bedrag door de zorgverzekeraar is toegekend.  
 
 

 
 

Indien u het eens bent met het toegekende bedrag of met de afwijzing dan klikt u op de knop "Afgehandeld". De prestatie is dan afgehandeld. 
 
Wanneer u het er niet mee eens bent, klikt u op de knop “Crediteren”. 
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Indien de prestatie gedeeltelijk of volledig is toegekend en dit is niet terecht, dan kunt u crediteren. Dit komt bijvoorbeeld voor als u een te laag tarief heeft 
gedeclareerd of voor de verkeerde cliënt heeft gedeclareerd. Klik dan op "Crediteren". U komt dan in het scherm “Prestatie details” van de cliënt. Alle velden 
zijn reeds voor u gevuld. Het declaratiebedrag is het door de zorgverzekeraar toegekende bedrag. U hoeft dan alleen nog op "Ok" te klikken. Via het 
“Hoofdscherm / Declaraties / Exporteer prestaties” wordt dan een creditfactuur aangemaakt. 
Indien u een dispuut op een declaratie heeft afgehandeld, of dit is automatisch gebeurd bij volledige toekenning, dan is de optie “Heropenen” met een knop in het 
tabblad opgenomen. 
U kunt dan het toegekende bedrag aanpassen, crediteren of opnieuw de prestatie afhandelen.  
Elke prestatie heeft naast het tabblad “Prestatie details” een tabblad “Historie”. Na het exporteren wordt hier de gegevens van de prestatie zoals het 
referentienummer ingevuld. Indien een prestatie gecrediteerd wordt, worden ook de gegevens van het referentienummer van de credit hier ingevuld.  
Na het verwerken van de retourinformatie wordt hier het toegekende bedrag ingevuld. 
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Overzicht van Zorgverzekeraars in Nederland 2023 
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Het verplicht eigen risico voor 2023 is € 385,-. 

A.S.R Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis Indienen Start €     0,- € 454,50 9018 

 Niet  Extra €     0,- € 454,50 Verzekeraar ASR 
 Aanvullend Vitality €     0,- € 454,50  
  Uitgebreid Tot 18 jaar 100% en vanaf 18 jaar € 250,- € 704,50  
Telefoon: 033-4642061      
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 2072, 3500 HB, Utrecht      
Email: info@asr.nl  Opmerkingen:     

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Ruime Keuze (natura)’ en ‘Vrije Keuze (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 85% en 100%. Klant moet bij niet  
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de  
‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in  
aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking), behalve bij Uitgebreid dan max. € 100,-. 
 
 
 
 

AEVITAE           (Volmacht Bedrijf) Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
  Basis +  Basic €     0,- € 454,50                          3360 
 Aanvullend Plus €   50,- € 504,50       Volmacht EUCARE  
Telefoon: 088-3535792 Indienen Extra €   70,- € 523,50  
Afdeling: Zorgservices  Populair € 125,- € 579,50  
Postbus 2705, 6401 DE, Heerlen  Ruim € 250,- € 704,50  
Email: 
zorgverleneresloket@aevitae.com 

     

 Opmerkingen:    
Er zijn 4 Basisverzekeringen: ‘Natura Select’, ‘Natura (natura)’, ‘Bewust Verzekerd (combi van natura en restitutie)’ en ‘Restitutie (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 
respectievelijk 70%, 80%, 80% en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een  
reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de 
zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de 
zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes 
e.d.(alternatieve hoofdbedekking).  
CARESQ verzorgt de Zorginkoop. 
 
 

mailto:info@asr.nl
mailto:zorgverleneresloket@aevitae.com
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ANDERZORG Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Buitenland €    0,- € 454,50 3333 
  Niet Extra €    0,- € 454,50 Verzekeraar MENZIS  
Telefoon: 088-222400 Aanvullend Flex €    0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Fysiotherapie €    0,- € 454,50  
MENZIS      
Postbus 640, 7500 AP, Enschede      
Email: declaraties.hulpmiddelen@menzis.nl  Opmerkingen:      

Er is 1 Basisverzekering met keuze voor een oplopend eigen risico. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 65%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf 
bij de zorgverzekeraar toestemming vragen en offerte sturen. ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ moeten een SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben.  
Alopecia  Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d.(alternatieve hoofdbedekking). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AON                  (Volmacht Bedrijf) Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Basis €     0,- € 454,50 8971 
 Aanvullend Vitaal 1 €     0,- € 454,50 Volmacht ACHMEA  
Telefoon: 040-2611888   Indienen Vitaal 2 € 100,-          € 554,50 One Underwriting BV 
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen     Vitaal 3 € 200,- € 654,50  
AON Nederland  Vitaal 4 (Premium) € 300,- € 754,50  
Postbus 518, 3000 AM, Rotterdam      
Email: info@aon.nl  Opmerkingen:  One Underwriting BV is een 100% gevolmachtigde dochter van AON 

mailto:declaraties.hulpmiddelen@menzis.nl
mailto:info@aon.nl
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AZVZ  Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Comfort €     0,- € 454,50 7085 
 Aanvullend Comfort extra € 150,- € 604,50                Label Zorg en          
 Indienen    Zekerheid 
Telefoon: 020-5866666      
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 9138, 1006 AC, Amsterdam      
Email: info@scheepvaartnet.nl Opmerkingen:      

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis polis(natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 75% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning 
en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Naast haarwerken wordt ook de Toupim 
haarband op dezelfde manier vergoed mits gemaakt van het eigen haar van de klant, alleen is daar altijd toestemming (machtiging) voor nodig. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. 
Verder geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

CARE4LIFE Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Care 1 €     0,- € 454,50 3360 
 Niet Care 2 €     0,- € 454,50 Label AEVITAE 
 Aanvullend Care 3 € 200,- € 654,50  
Telefoon: 0488 - 78 25 07  Care 4 € 250,- € 704,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 2, 4051 EA, Ochten      
Email: info@care4life.nl  Opmerkingen:   

Er zijn 4 Basisverzekeringen: ‘Bewust verzekerd Natura (natura)’, ‘Natura (natura)’, ‘Bewust Verzekerd Restitutie (restitutie)’ en ‘Restitutie (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners 
ontvangen respectievelijk 75%, 80%, 100% en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een  
reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de 
zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de 
zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes, 
Toupim haarband e.d.(alternatieve hoofdbedekking). CARESQ verzorgt de Zorginkoop. 
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CARESCO       (Volmacht Bedrijf) Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
      Basis +    Afhankelijk 3335 
 Aanvullend     
 Indienen     
Telefoon: 033-2020500     VGZ                      8965 
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 1815, 3800 BV, Amersfoort      
Email: info@caresco.nl Opmerkingen:   

. 
 
 

CZ Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Start €     0,- € 454,50 9664 
 Aanvullend Jongeren €     0,- € 454,50 Verzekeraar CZ-groep 
 Indienen Gezinnen €     0,- € 454,50  
Telefoon: 013-5938480  Basis €   75,-          € 529,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Plus €   75,- € 529,50  
Postbus 90152, 5000 LD, Tilburg  Top €   75,- € 529,50  
Email: rz.hulpmiddelen@cz.nl  50 Plus €   75,- € 529,50  
 Opmerkingen:   

Het totaalbedrag van het haarwerk moet in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er zijn 4 Basisverzekeringen: ‘Direct Basis (natura)’, ‘Zorg 
Bewustpolis (natura)’, ‘Zorg-op-Maatpolis (natura)’ en ‘Zorg Keuzepolis (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 65%, 70%, 75% en 100%.  Klant moet bij niet 
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘niet 
gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te 
komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@caresco.nl
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      ©® HSBN Versie 5.1 Vergoedingenlijst Zorgverzekeraar 2023 
 
 
 
 

21  

CZDIRECT Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Aanvullend 1 €     0,- € 454,50 9664 
                         direct Niet Aanvullend 2 €     0,- € 454,50                        Label CZ 
Telefoon: 013-5938480 Aanvullend Aanvullend 3 €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen   Aanvullend 4 €     0,- € 454,50  
www.czdirect.nl  Aanvullend 5 €     0,- € 454,50  
Email: rz.hulpmiddelen@cz.nl Opmerkingen:   

Online zorgverzekeraar van CZ. Het totaalbedrag van het haarwerk moet in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er is 1 Basisverzekering: 
‘Direct Basis (natura)’’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, 
motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie 
haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor een reserve haarwerk 
(was/wissel). Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

DE FRIESLAND Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Budget €     0,- € 454,50 3358 

 Niet Instap €     0,- € 454,50 Verzekeraar ACHMEA 
Telefoon: 071-7510099 Aanvullend Standaard €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen   Extra €     0,- € 454,50  
Postbus 270 , 8901 BB, Leeuwarden  Doorstap €     0,- € 454,50  
Email: info@.defriesland.nl  Opstap €     0,- € 454,50  
  Optimaal €     0,- € 454,50  
   Opmerkingen:     

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Zelf Bewust (natura)’ en ‘Alle verzorgd’ (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75% en 80%. Klant moet bij niet  
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de  
‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in 
aanmerking te komen voor een vergoeding.   
De Friesland is een regionale zorgverzekeraar voor de noordelijke provincies van Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czdirect.nl/
mailto:rz.hulpmiddelen@cz.nl
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DITZO Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Beter €     0,- € 454,50 3336 
 Niet Bewust €     0,- € 454,50 Label ASR 
 Aanvullend Goed €     0,- € 454,50  
Telefoon: 033-4642186    Vitality €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 85396, 3508 AJ, Utrecht      
Email: zorgadvies@amersfoortse.nl  Opmerkingen:   

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Goede Keuze’ (natura)’ en ‘Vrije Keuze’ (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75% en 100%. Klant moet bij niet 
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘Niet 
gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te 
komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

DSW Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Compact €     0,- € 454,50 7029 
 Aanvullend Standaard €     0,- € 454,50 Verzekeraar DSW 
 Indienen Student (MBO) €     0,- € 454,50 Hoofdconcern 
Telefoon: 010-2466466  Student (HBO/VWO) €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Top € 135,- € 589,50  
Postbus 173, 3100 AD,  Schiedam      
Email: info@.dsw.nl   Opmerkingen:     

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis DSW’’ (combi)’,. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen gemiddeld 75%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de 
zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
DSW is een regionale zorgverzekeraar voor Zuid Holland en dan met name Delfland, Schieland en Westland.. 
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FBTO Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Module Gezichtszorg €  250,- € 704,50 3351 
 Aanvullend & Orthodontie   Verzekeraar ACHMEA 
Telefoon: 058-2345678 Indienen     
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 318, 8901 BC, Leeuwarden      
Email: zorgverleners@fbto.nl  Opmerkingen:    Budget verzekering 

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Basis (natura)’ en ‘Vrije keuze zorgverlener’ (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75% en 75%. Klant moet bij niet 
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de 
 ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in  
aanmerking te komen voor een vergoeding.  
 
 
 

HEMA Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis + Aanvullend 1 €     0,- € 454,50 3332 
 Aanvullend Aanvullend 2 € 300,- € 754,50 Label MENZIS 
 Indienen Aanvullend 3 € 300,- € 754,50  
Telefoon: 088-2224321/0900-4114114      
Afdeling: Zorgadvies      
Postbus 70, 7500 AS, Enschede      
Email info@zorgverzekerdbijhema.nl    Opmerkingen:     

Er is 1 Basisverzekeringen: ‘Basis (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75%.  
Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een  
ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia  Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is alleen vanuit de basisverzekering een 
vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel) hiervoor komt men maximaal eens per 3 jaar in aanmerking. Voor de levering van een reservehaarwerk is vooraf toestemming van HEMA 
noodzakelijk. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij Zorg voor de zorg Extra 2 en 3, verder geen vergoeding voor  
accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 
 
 
 

mailto:zorgverleners@fbto.nl
mailto:info@zorgverzekerdbijhema.nl
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HOLLAND ZORG  Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Start €     0,- € 454,50 3347 
 Niet No Risk €     0,- € 454,50 Onderdeel  ENO 
Telefoon: 0570-687446  Aanvullend Special €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Extra € 100,- € 554,50  
Postbus 166, 7400 AD, Deventer  Plus € 200,- € 654,50  
  Top € 300,- € 754,50  
Email: declaratie@eno.nl Opmerkingen:     
 

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis (natura)’’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 90% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de 
zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen  
SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannengeen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen  
vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

INTERPOLIS ZORGACTIEF Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Meer Zeker €     0,- € 454,50 3313 
 Aanvullend Zonder Meer €     0,- € 454,50 Verzekeraar ACHMEA 
Telefoon: 013-4622025 Indienen Zorg Compact Plus €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Zonder Zorgen € 100,-     Alternatieve hoofdbedekking: € 100,- € 554,50  
Postbus 90106, 5000 LA, Tilburg      
Email: declaratieservice@achmea.nl  Opmerkingen:     

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘ZorgCompact(natura)’ en ‘ZorgActief’ (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75% en 75%. Klant moet bij niet  
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de 
‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia  Androgenetica is bij mannen geen reden om in  
aanmerking te komen voor een vergoeding. 
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IN TWENTE Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Compact €     0,- € 454,50 3344 
 Aanvullend Standaard €     0,- € 454,50 Label DSW 
 Indienen Student (MBO) €     0,- € 454,50  
Telefoon: 053-5748348  Student (HBO/VWO) €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Top € 135,- € 589,50  
Postbus 1070,7500 BB, Enschede      
Email: info@intwente.nl  Opmerkingen:     

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis In Twente’’ (combi)’,. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen gemiddeld 75%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de 
zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

IZA Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Extra Zorg Instap €      0,- € 454,50                          3334 

 Niet Extra Zorg 1 €  250,-       Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50         Verzekeraar VGZ 
 Aanvullend Extra Zorg 2 €  250,-       Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Telefoon: 040-2975849  Extra Zorg 3 €  500,-       Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Extra classic comfort €  500,-       Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
Postbus 25030, 5600 RS, Eindhoven      
Email: info@iza.nl  Opmerkingen:                       Budget verzekeringen 

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Basis Keuze(natura)’, ‘Ruime Keuze (natura)’ en ‘Eigen Keuze (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 70%, 80%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een  
reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de 
zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de 
zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor  
accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking) 
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IZZ Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Instap Pakket €     0,- € 454,50 7095 
 Niet Bijzonder Bewust €     0,- € 454,50 Label VGZ 
 Aanvullend Zorg voor de zorg €     0,- € 454,50 Collectief 
Telefoon:0900-0274  Zorg voor de zorg Extra 1 €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Zorg voor de zorg Extra 2 € 250,- Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Postbus 25030, 5600 RS, Eindhoven  Zorg voor de zorg Extra 3 € 250,- Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Email: info@izz.nl  Opmerkingen:     

Er zijn 4 Basisverzekeringen: ‘Bewuzt Basis (natura)’, ‘Basis (natura)’, ‘Natura (natura)’ en ‘Restitutie (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 65%, 70%,  
80% en 100%.  Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd 
met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen 
aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia 
Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij Zorg voor de zorg Extra 2 en 3, verder geen 
vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

JAAAH Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Basis €     0,- € 454,50 3343 
 Aanvullend    Label ONVZ 
Telefoon: 030-6396260 Indienen     
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 392, 3990 GD, Houten      
Email: info@onvz.nl  Opmerkingen:     

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis’’ (natura). Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 75%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een  
vergoeding. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
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JUST Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Just Live €     0,- € 454,50 9664 
 Aanvullend    Label CZ 
Telefoon: 013-5938400 / 06-10320291 Indienen     
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 90151, 5000 LD, Tilburg      
Email: info@just.nl  Opmerkingen:     

Het totaalbedrag van het haarwerk kan in één keer gedeclareerd worden. Er is 1 Basisverzekering: ‘Just Basic (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 60%.  
Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet  
vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen 
reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve 
hoofdbedekking). 

 

 
 
 

MENZIS Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis + Aanvullend €     0,- € 454,50 3332 
 Aanvullend Extra Aanvullend €     0,- € 454,50 Verzekeraar MENZIS 
 Indienen Jongeren Verzorgd €     0,- € 454,50 Hoofdconcern 
Telefoon: 088-2224000  Samen Gezond €     0,-            € 454,50  
Afdeling: Team Verzekerdennota’s  Extra Verzorgd 1 € 100,-           Alternatieve hoofdbedekking € 554,50  
Postbus 75000,7500 KC,  Enschede  Extra Verzorgd 2 € 200,-           Alternatieve hoofdbedekking € 654,50  
Email: info@menzis.nl  Extra Verzorgd 3 € 300,-           Alternatieve hoofdbedekking € 754,50  
  GarantVerzorgd 1  € 250,-           Alternatieve hoofdbedekking € 704,50  
  GarantVerzorgd 2 € 350,-           Alternatieve hoofdbedekking € 804,50  
  GarantVerzorgd 3 € 450,-           Alternatieve hoofdbedekking € 904,50  
 Opmerkingen:  

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Basis Voordelig (natura)’, ‘Basis (natura)’ en ‘Basis Vrij (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 70%, 75% en 100%.  
Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO 
sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia  Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om 
in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is alleen vanuit de basisverzekering een vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel) hiervoor komt men maximaal eens per 3 jaar in 
aanmerking. Voor de levering van een reservehaarwerk is vooraf toestemming van MENZIS noodzakelijk. Vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
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Nationale Nederlanden Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Start €       0,- € 454,50 9664 

 Aanvullend Jij & Gemak €       0,- € 454,50 Verzekeraar CZ-groep 
Telefoon: 026-3535353 Indienen Extra €   200,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,- € 654,50  
Afdeling; Declaratie Hulpmiddelen  Jij & Jonge Kinderen €   250,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,-          € 704,50  
Postbus 4016, 5004 JA, Tilburg  Jij & Pubers €   250,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,-          € 704,50  
  Jij & Vitaal €   250,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,-          € 704,50  
  Compleet €   500,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,-          € 954,50   
Email: rz.hulpmiddelen@cz.nl   Opmerkingen:   

Het totaalbedrag van het haarwerk moet in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er is 1 Basisverzekering:  
‘Zorg Keuzepolis (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 100%.  Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of 
een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor een reserve 
haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding bij ‘Start’ en ‘Jij & Gemak’ voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
Er zijn ook nog de aanvullende pakketten met de namen ‘Zorg Basis’, ‘Zorg Zeker’, ‘Zorg Zeker & Tand’ en ‘Zorg Zeker Plus’,  geen van allen vergoedt een aanvullend bedrag.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het totaalbedrag van het haarwerk moet in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er is 1 Basisverzekering: ‘OHRA Basis (restitutie)’.  Niet 
gecontracteerde zorgverleners ontvangen 100%.  Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een 
offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia 
Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding ‘Aanvullend’ en 
‘Sterk’ voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
Er zijn ook nog de aanvullende pakketten met de namen ‘Compact’, ‘Fysio Meenemen’ en ‘Zorgverzekerd op Reis’,  geen van allen vergoedt een aanvullend bedrag. 
 
 
 
 

OHRA Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Aanvullend €       0,- € 454,50 9664 
 Aanvullend Sterk €       0,- € 454,50 Verzekeraar CZ-groep 
 Indienen Extra Aanvullend €   250,-   Alternatieve hoofbedekkingen €  75,- € 704,50  
Telefoon: 076-5243971  Uitgebreid €   500,-   Alternatieve hoofbedekkingen €  75,-          € 954,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 40000, 6803 GA  Arnhem      
Email: rz.hulpmiddelen@cz.nl   Opmerkingen:    

mailto:rz.hulpmiddelen@cz.nl
mailto:rz.hulpmiddelen@cz.nl
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Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis’’ (combi),. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 100%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

OOM VERZEKERINGEN X Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Light €     0,- € 454,50 0203 
 Aanvullend Standaard €     0,- € 454,50 Verzekeraar OOM  
 Indienen Uitgebreid €     0,- € 454,50  
Telefoon: 070-3532100  Schenger Visitor €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Studying Netherland €     0,- € 454,50  
Postbus 3036,2280 GA, Rijswijk  Voorlopig verblijf €     0,- € 454,50  
  Regular €     0,- € 454,50  
  Comfort € 400,- € 854,50  
  Deluxe € 400,- € 854,50  
Email: info@oomverzekeringen.nl  Opmerkingen:    

Gespecialiseerd in verzekeringen voor vertrekken uit of komen naar Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONVZ Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Startfit €        0,- €   454,50 3343 
 Aanvullend Benfit €        0,- €   454,50 Verzekeraar ONVZ 
 Indienen Wereldfit €        0,- €   454,50  
Telefoon: 030-6396260  OntzorgPlus €        0,- €   454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Optifit €    250,- €   704,50  
Postbus 392, 3990 GD, Houten  Topfit €    500,- €  954,50  
Email: info@onvz.nl Opmerkingen:  

mailto:info@oomverzekeringen.nl
mailto:info@onvz.nl
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POLITIE ZORG POLIS  Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Jongeren Start €     0,- € 454,50 9664 
 Aanvullend Jongeren €     0,- € 454,50 Label CZ 
 Indienen Basis  €   75,- € 529,50  
Telefoon: 013-5949727  Plus €   75,- € 529,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 4322, 5004 JH, Tilburg      
Email: info@pzp.nl  Opmerkingen:     

Het totaalbedrag van het haarwerk moet in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Zorg Bewust (natura)’, ‘Zorg op 
Maat Polis (combi)’ en ‘Zorgkeuze Polis (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 70%, 75% en 100%.  Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd 
vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen 
SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen 
vergoeding voor een reserve haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

POSTCODE ZORG collectief  Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Start €        0,- €   454,50 9664 
 Aanvullend Extra  €   200,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,- €   654,50 Collectief Nationale 
 Indienen Compleet €   500,-   Alternatieve hoofdbedekking: € 75,- €   954,50 Nederlanden 
Telefoon: 026-3535353      
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 4016, 5004 JA, Tilburg      
Email: info@nn.nl  Opmerkingen:     

Het totaalbedrag van het haarwerk kan in één keer gedeclareerd worden. Dus niets bij ‘Ontvangen eigen bijdrage (0432)’ invullen. Er is 1 Basisverzekering:  
‘Zorg Keuzepolis (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 100%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning  
en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Er is geen vergoeding voor 
een reserve haarwerk (was/wissel). Geen vergoeding bij ‘Start’ voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pzp.nl
mailto:info@nn.nl
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PRO LIFE Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Small €     0,- € 454,50 3311 
 Aanvullend Medium €     0,- € 454,50 Label Zilveren Kruis 
 Indienen Large € 100,-    Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 554,50  
Telefoon: 033-4228188  Extra Large € 200,-    Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 654,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 7001, 3000 KB, Amersfoort      
Email: hulpmiddelen@achmea.nl  Opmerkingen:    
 

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Principe polis budget (natura)’ en ‘Principe polis (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75% en 75%. Klant moet bij niet 
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer de 
‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te  
komen voor een vergoeding. 
 
 
 

SALLAND Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Start €     0,- € 454,50 3347 
 Aanvullend Compact €     0,- € 454,50 Verzekeraar ENO 
 Indienen Extra € 100,- € 554,50  
Telefoon: 0570-687446   Plus € 200,- € 654,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Top € 300,- € 754,50  
Postbus 166, 7400 AD, Deventer      
Email: declaratie@eno.nl I Opmerkingen:  

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis (natura)’’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 90% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de 
zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken worden niet vergoed wanneer  
de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te  
komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
Salland is een regionale zorgverzekeraar voor Gelderland en Overijssel en met name in Deventer en omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hulpmiddelen@achmea.nl
mailto:declaratie@eno.nl
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STAD HOLLAND Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Standaard €     0,- € 454,50 7037 
 Niet Jongeren €     0,- € 454,50  Verzekeraar DSW 
 Aanvullend Compact €     0,- € 454,50 Gelieerd 
Telefoon: 010-2466480  Uitgebreid € 135,- € 589,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Extra Uitgebreid € 135,- € 589,50  
Postbus 173, 3100 AD, Schiedam      
Email: info@stadholland.nl  Opmerkingen:    

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis Stad Holland’ (restitutie),. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen gemiddeld 75%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij 
de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

STUDENTEN goed verzekerd Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Basis €     0,- € 454,50 3311 
 Aanvullend AV 1 ster €     0,- € 454,50 Collectief Zilveren Kruis 
Telefoon: 071-7510099 (keuze 6) Indienen AV 2 sterren €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  AV 3 sterren € 100,-       Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 554,50  
Postbus 7001,3000 BK, Rotterdam  AV 4 sterren € 200,-       Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 654,50  
Email: hulpmiddelen@zilverenkruis.nl Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Budget (natura)’, ‘Zeker(combi van natura en restitutie)’ en ‘Exclusief (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75%, 75%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken  
worden niet vergoed wanneer de ‘niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen  
geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Naast haarwerken wordt ook de Toupim haarband op dezelfde manier vergoed mits gemaakt van het eigen haar van de 
klant, alleen is daar altijd toestemming (machtiging) voor nodig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@stadholland.nl
mailto:declaratieservice@achmea.nl
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UMC Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
                Basis indienen Extra Zorg Instap €     0,- €    454,50 0736 
               Niet Extra Zorg 1 €     0,-       €    454,50 Verzekeraar VGZ 
 Aanvullend Extra Zorg 2 € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja €    704,50  
Telefoon: 0900-8018  Extra Zorg 3 € 500,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja €    954,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 25030,5600 RS, Eindhoven      
Email: info@umc.nl  Opmerkingen:   Budget verzekering 

Er zijn 2 Basisverzekeringen:  ‘Ruime Keuze (natura)’ en ‘Eigen Keuze (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 80% en 100% . Klant moet bij niet 
gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen 
vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren 
van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in 
aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij Zorg 2 en Zorg 3, verder geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve 
hoofdbedekking). 
 
 
 

UNITED CONSUMERS Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  ZorgZeker 1 €     0,- € 454,50 7095 
 Aanvullend ZorgZeker 2 € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50 Collectief VGZ 
 Indienen ZorgZeker 3 € 500,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
Telefoon: 040-2350560      
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 445, 5600 AK, Eindhoven      
Email: zorg@unitedconsumers.com  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Basis Keuze(natura)’, ‘Ruime Keuze (natura)’ en ‘Eigen Keuze (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 70%, 80%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met 
een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan  
de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. 
Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve tegemoetkoming kosten mutssja bij ‘ZorgZeker 2’en ‘ZorgZeker 3’, 
verder geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
Er zijn ook nog de aanvullende pakketten met de namen ‘UC ZorgBasis’, ‘UC ZorgCombi’en ‘UC ZorgStart’,  geen van allen vergoedt een aanvullend bedrag. 
 
 
 
 
 

mailto:info@umc.nl
mailto:zorg@unitedconsumers.com
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UNIVÉ Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
  Basis indienen Goed €     0,- € 454,50 0101 
 Niet Beter € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50 Verzekeraar VGZ 
 Aanvullend Best € 500,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
Telefoon: 040-2975748  Goed  collectief €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Beter  collectief € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Postbus 25030, 5600 RS, Eindhoven  Best    collectief € 500,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
  Compact Gemeente € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
  Compleet Gemeente € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Email: info@unive.nl  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Zorg Select(natura)’, ‘Zorg Geregeld (natura)’ en ‘Zorg Vrij (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 65%, 80%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met  
een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de 
zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica 
is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij Beter, Best, Compact en Compleet, verder geen vergoeding  
voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

VGZ Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Instap €     0,- € 454,50 7095 
 Niet Goed €     0,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 454,50 Verzekeraar VGZ 
 Aanvullend Beter € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50  
Telefoon: 040-2975748  Best  € 500,-            Of tegemoetkoming kosten mutssja € 954,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Gemeentepakketten € 250,- € 704,50  
Postbus 445, 5600 AK, Eindhoven      
Email: declaratie.hulpmiddelen@vgz.nl  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Basis Keuze(natura)’, ‘Ruime Keuze (natura)’ en ‘Eigen Keuze (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 70%, 80%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd  
met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen  
aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia 
Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij  
Beter en Best, verder geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 
 

mailto:info@unive.nl
mailto:declaratie.hulpmiddelen@vgz.nl
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VGZbewuzt Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Alternatief Beter €     0,- € 454,50 7095 
 Niet Alternatief Goed €     0,- € 454,50 Label VGZ 
 Aanvullend Buitenland Beter €     0,- € 454,50  
Telefoon: 0900-7490499  Buitenland Goed €     0,- € 454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Fysio Beter €     0,- € 454,50  
Postbus 25150,5600 RS, Eindhoven  Fysio Goed €     0,- € 454,50  
Email: service@bewuzt.nl  Opmerkingen:   

Er is 1 Basisverzekering: ‘Bewuzt Basis (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 65%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk  
voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf 
toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen 
vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. 
 
 
 

VinkVink Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Buitenland  €     0,- € 454,50 3332 

 Niet Bundel €     0,-          € 454,50 Label Menzis 
 Aanvullend     
Telefoon: 088-2224040      
Afdeling: Team Verzekerdennota’s      
Postbus 75000,7500 KC,  Enschede      
Email: info@menzis.nl Opmerkingen:    

Er is 1 Basisverzekeringen: ‘Basis (natura)’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:service@bewuzt.nl
mailto:info@menzis.nl
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VvAA Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Start €        0,- €    454,50 3343 
 Aanvullend Student €        0,- €    454,50 Label ONVZ 
Telefoon: 030-6396260 Indienen Plus €        0,- €    454,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Optimaal €    250,- €    704,50  
Postbus 8153, 3503 RD, Utrecht  Top €    500,- €    954,50  
  Excellent € 1.000,- €  1.054,50  
Email: info@vvaa.nl  Opmerkingen:    

Er is 1 Basisverzekering: ‘Basis’’ (combi),. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 100%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Alopecia Androgenetica is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. 
Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
 
 
 

ZEKUR Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Zekur Buitenland €    0,- € 454,50 0101 
 Niet Zekur Fysiotherapie €    0,- € 454,50 Label Univé 
Telefoon: 0900-2593587 Aanvullend Extra Zekur Zorg € 250,-         Of tegemoetkoming kosten mutssja € 704,50 3361 
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen     Gewoon ZEKUR polis 
Postbus 25150, 5600 RS, Eindhoven     Label Univé 
Email: info@zekur.nl  Opmerkingen:    Budget verzekering 

Er zijn 2 Basisverzekeringen: ‘Gewoon Zekur Zorg(natura)’,  ‘ Gewoon Zekur Zorg Vrij (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 80%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met  
een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de 
zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica 
is bij mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Behalve een of tegemoetkoming kosten mutssja bij Extra Zekur Zorg, verder geen vergoeding  
voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
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ZIEZO Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Aanvullend 1 €     0,- € 454,50 3311 
 Aanvullend Werelddekkend €     0,- € 454,50 Label Zilveren Kruis 
Telefoon: 071-7510025 Indienen     
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen      
Postbus 444, 2300 AK, Leiden      
Email: info@ziezo.nl  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Budget (natura)’, ‘Zeker(combi van natura en restitutie)’ en ‘Exclusief (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75%, 75%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken  
worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen  
geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Naast haarwerken wordt ook de Toupim haarband op dezelfde manier vergoed mits gemaakt van het eigen haar van de  
klant, alleen is daar altijd toestemming (machtiging) voor nodig. 
 
 
 

ZILVEREN KRUIS Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Basis Plus /Student €     0,- € 454,50 3311 
 Aanvullend 1 Ster        /Student €     0,- € 454,50 Verzekeraar Zilveren   
 Indienen 2 Sterren   /Student €     0,- € 454,50 Kruis 
Telefoon: 071-7510099 (keuze 5)  3 Sterren   /Student € 100,-       Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 554,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  4 Sterren   /Student € 200,-       Alternatieve hoofbedekkingen € 100,- € 654,50  
Postbus 7001,3000 BK, Rotterdam      
Email: hulpmiddelen@zilverenkruis.nl  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Budget (natura)’, ‘Zeker(combi van natura en restitutie)’ en ‘Exclusief (restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen respectievelijk 75%, 75%  
en 100% . Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. Haarwerken  
worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij mannen  
geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Naast haarwerken wordt ook de Toupim haarband op dezelfde manier vergoed mits gemaakt van het eigen haar van de klant, 
alleen is daar altijd toestemming (machtiging) voor nodig. 
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ZORG EN ZEKERHEID Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis +  Gemak       €     0,- € 454,50 7085 

 Aanvullend Sure          /Student €     0,- € 454,50 Verzekeraar Zorg en  
 Indienen GeZZin Compact €     0,- € 454,50 Zekerheid 
Telefoon; 071-5825847  Basis         /Student €   70,- € 524,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Standaard /Student €   70,- € 524,50  
Antwoordnummer 12030, 2300 VC,  GeZZin      /Student € 140,- € 594,50  
Leiden  Plus           /Student € 140,- € 594,50  
  Top            /Student € 140,- € 594,50  
Email:declaraties@zorgenzekerheid.nl  Opmerkingen:    

Er zijn 3 Basisverzekeringen: ‘Zorg Gemak polis(natura)’, ‘Zorg Zeker polis (combi van natura en restitutie)’ en ‘Zorg Vrij polis(restitutie)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 
respectievelijk 75%, 80%, en 100%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar toestemming vragen, motivatie van de verwijzer en een offerte opsturen. 
Haarwerken worden niet vergoed wanneer de ‘Niet gecontracteerde zorgverleners’ geen SEMH HWK erkenning en/of een ANKO sectie haarwerken erkenning hebben. Androgenetica is bij 
mannen geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Naast haarwerken wordt ook de Toupim haarband op dezelfde manier vergoed mits gemaakt van het eigen haar van de 
klant, alleen is daar altijd toestemming (machtiging) voor nodig. Geen vergoeding voor een reserve haarwerk. Verder geen vergoeding voor accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve 
hoofdbedekking). 
Zorg en Zekerheid is een regionale zorgverzekeraar voor Leiden en omgeving. 
 
 
 

ZORGZAAM  Basis € 454,50 Aanvullend pakket Aanvullend Bedrag Totale Vergoeding UZOVI 
 Basis indienen Ster 1 €     0,- € 454,50 7095 
 Niet Ster 2 € 250,- € 704,50 Label VGZ 
Telefoon: 040-2975748 Aanvullend Ster 3 € 250,- € 704,50  
Afdeling: Declaratie Hulpmiddelen  Ster 4 € 500,- € 954,50  
Postbus 445, 5600 AK, Eindhoven  Ster 5 € 500,-   € 954,50  
Email: contact@zorgzaamverzekerd.nl  Opmerkingen:  

Er is 1 Basisverzekering: ‘Zorgzaam Basis (natura)’. Niet gecontracteerde zorgverleners ontvangen 80%. Klant moet bij niet gecontacteerde zorgverleners altijd vooraf bij de zorgverzekeraar 
toestemming vragen. Eens per 5 jaar mag een reservehaarwerk worden aangevraagd met een maximale vergoeding alleen vanuit de basisverzekering. Bij vervanging van een haarwerk voor 
een vrouw binnen 12 maanden moet de zorgverlener vooraf toestemming vragen aan de zorgverzekeraar. Bij het declareren van een haarwerk voor een man moet altijd vooraf toestemming 
door de zorgverlener aan de zorgverzekeraar gevraagd worden. Alopecia Androgenetica bij mannen is geen reden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Geen vergoeding voor 
accessoires, zoals mutsjes e.d. (alternatieve hoofdbedekking). 
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Hopelijk is dit overzicht van vergoedingen voor het hulpmiddel haarwerk u van nut geweest bij het declareren. 
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is dit overzicht samengesteld, maar er kunnen altijd nog fouten in zitten. Mocht u iets ontdekken van niet correct is 
dan wordt het zeer gewaardeerd als u dit aan HSBN door geeft; info@hsbn.nl of 06-53288616.  
Ook wanneer u suggesties heeft ter verbetering van dit product zien of horen wij dat van u graag. Alvast bedankt. 
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