
                                              Overzicht vergoedingen 2023 door zorgverzekeraars voor verrichtingen Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts)  
 

De gegevens op deze site zijn afkomstig van derden, die dan ook verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke juistheid ervan. Hoewel de grootst mogelijke zorg aan de inhoud is besteed, kan een 

eventuele fout helaas niet worden uitgesloten. Om deze reden kunnen aan deze gegevens geen rechten worden ontleend. Voor alle zorgverzekeraars geldt: vergoeding als arts staat ingeschreven 

in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). Een overzicht van deze artsen vindt u op www.mskzorg.nl. Let u op: bij de meeste verzekeringen geldt: vergoeding voor de 

gezamenlijke kosten van consulten en behandeling van alternatieve geneeswijzen en/of alternatieve geneesmiddelen. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden! 

 

In dit overzicht zijn de vergoedingen voor de diensten van de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) uit de aanvullende verzekering verzameld. 
Aanvullende verzekeringen die geen vergoedingen voor de diensten van MSK-arts verstrekken zijn niet in het overzicht opgenomen. 
 

Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 

Aevitae Populair   € 40 € 350 

Ruim  € 50 € 550 

AnderZorg  Extra Alternatieve zorg  € 40 € 200  

AZVZ AV-AZVZ-Comfort 
Extra 

Alternatieve consulten, behandelingen  € 40 € 475 

A.S.R. Start Alternatieve geneeswijzen  € 45 € 100 

Extra € 250 

Uitgebreid € 500 

Optimaal € 1000 

CZ Plus Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 350 

Top € 550 

Gezinnen € 350 

50+ € 350 

Jongeren € 30 € 200 

CZ direct Aanvullend 5 Alternatieve geneeswijzen  € 25 € 250 
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 
De Friesland AV Standaard Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 200 

AV Extra € 400  

AV Optimaal € 600 

AV Compleet € 500 

DSW 
Zorgverzekeraar 

AV-Compact Fysiotherapie en/of manuele therapie 9  € 44,50  

AV-Student 

AV-Standaard 

AV-Top 

FBTO  Module 
Alternatieve 
geneeswijzen (als 
u deze in 2022 
aan hebt staan) 

  € 35 € 200 

€ 350 

HollandZorg Plus  Alternatieve geneeswijzen   € 40 € 350 

Top € 500 

Interpolis ZonderZorgen   € 40  € 550  
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 
IZA IZA Extra Zorg 1 Alternatieve geneeswijzen,  beweegzorg   € 40 € 250 

IZA Extra Zorg 2 € 40 € 500 

IZA Extra Zorg 3 € 40 € 650 

IZA Classic 
Comfort 

€ 25 € 600 

IZZ Bijzonder 
Bewust 

Alternatieve zorg  € 40 € 150 

Zorg voor de 
Zorg + Extra 1 

€ 300 

Zorg voor de 
Zorg + Extra 2 

€ 500 

Zorg voor de 
Zorg + Extra 3 

€ 800 

Menzis Zorg Jongeren 
Verzorgd 

Alternatieve zorg  € 40 € 200 

ExtraVerzorgd 2 € 300 

ExtraVerzorgd 3 € 500 
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 

Nationale 
Nederlanden 

Extra Alternatieve geneeswijzen  € 50 € 250 

Compleet € 500 

Jij en Jonge 
kinderen 

€ 350 

Jij en Pubers € 250 

Jij en Vitaal € 350 

Comfort €1000 

Top €1500 

Jij en Gemak € 25 € 250 

OHRA Aanvullend Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 200 

Extra aanvullend € 350 

Uitgebreid € 500 

ONVZ 
 

AV Startfit Alternatieve geneeswijzen 
 
 

 € 30  € 100 

AV Benfit € 40 € 350 

AV Optifit € 50 € 550 

AV Topfit € 65 € 1000 

AV Superfit € 75 € 1500 
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 

PMA (Menzis 
Leefkracht 
collectief) 

JongerenVerzorgd Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 200 

ExtraVerzorgd 2 € 300 

ExtraVerzorgd 3 € 500 

PNOzorg Start Alternatieve geneeswijzen  € 30 € 100 

Plus € 40 € 350 

Optimaal € 50 € 550 

Top € 65 €1000 

Excellent € 75 € 1500 

Pro Life Mediumpolis Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 320 

Largepolis € 440  

Extra Largepolis € 600 

Promovendum 
(VGZ collectief ) 

Royaal Alternatieve beweegzorg  € 40 € 250 

Optimaal   € 500 

Excellent € 650 

Salland Plus Alternatieve geneeswijzen   € 40 € 350 

Top € 500 

Stad Holland 
Zorgverzekeraar 

Standaard AV Fysiotherapie en/of manuele therapie 9 
 

€ 44,50  

Uitgebreide AV 

Extra Uitgebreide 
AV 

Compact AV 

Jongeren AV 6 
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 

UMC Extra Zorg 1 Beweegzorg  € 40 € 200 

Extra Zorg 2 € 300 

Extra Zorg 3 € 500 

Univé Goed Alternatieve zorg 
 
 

 € 40 € 200 

Beter € 300 

Best € 500 

VGZ Goed Beweegzorg  € 40 € 200 

Beter € 300 

Best € 500 

VVAA Start Alternatieve geneeswijzen 
 
 

 € 30 € 100 

Plus € 40 € 350 

Optimaal € 50 € 550 

Top € 65 € 1000 

Excellent € 75 € 1500 

ZEKUR Extra ZEKUR 
Zorg 

  € 25 € 250 
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Naam verzekeraar Pakketnaam Onderdeel Max. aantal consulten Max. per consult/dag Max. per kalenderjaar 

Zilveren Kruis 
Achmea 

2 Sterren Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 250 

3 Sterren € 450 

4 Sterren € 650 

Zorg en Zekerheid AV Basis Alternatieve zorg  € 25 € 250 

AV Standaard 

AV Sure 

AV Plus € 40 € 460 

AV Top 

AV GeZZin 

ZorgDirect (Salland 
zorgverzekeringen) 

Plus Alternatieve geneeswijzen  € 40 € 350 

Top € 500 

 
 


