
Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2021  

Hieronder treft u een overzicht aan van de zorgverzekeraars, die over het jaar 2021 uw lidmaatschap van de 
NVSP, afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering, vergoeden.  

Om uw declaratie soepel te kunnen verwerken, vragen verzekeraars een de kopie van het bewijs van inschrijving 
waarop staat vermeld: Naam van de patiëntenvereniging, uw lidmaatschapsnummer en uw naam en 
geboortedatum en een betalingsbewijs. 

Het bewijs van lidmaatschap kunt u aanvragen door ons een mail of brief te sturen, waarna wij u het bewijs van 
lidmaatschap doen toekomen. 

Uw mail kunt u sturen aan: info@nvsp.nl,  

Een brief kunt u sturen aan: NVSP, Bisonspoor 3002-B5050,  3605 LT Maarssen. 

Daarnaast is een aanvullende eis van de zorgverzekeraars dat de patiëntenvereniging is aangesloten bij de 
Patiënten Federatie Nederland of koepelorganisatie Ieder(in). De NVSP is bij beide koepels aangesloten. 

Onderstaande verzekeraars vergoeden het lidmaatschap vanuit onderstaande aanvullende verzekering polissen. 

Verzekeraar   product    vergoeding   

Amersfoortse   Optimaal   100% 

De Friesland   AV optimaal   €.25  

IZA     Extra zorg 1,2 en 3  €.25  

IZZ    Zorg voor zorg + extra 1,2 3 €.25  

Menzis/ PMA   Extra verzorg 2,3   max. €50 

Nationale Nederlanden  Comfort / Top/ Extra  100% 

Pro Life    Small/medium /large/ Extra-large €.25 

Univé Zekur   Extra Zekur   €.25 

VGZ    Goed/Beter/Best   €.25 

Zorg en zekerheid  AV basis/ standaard/ Gezzin 

    Top/plus en totaal  €.20  

Geen vergoeding van het lidmaatschap in de volgende aanvullende zorgverzekeringen  

Aevitae 
Ander Zorg 
AON (voorheen IAK Verzekeringen)  
Avéro Achmea  
AVZV 
Besured 
Bewuzt 
CZ (behalve excellent en supertop polis, maar deze worden niet meer afgesloten)  
CZ direct 
Dit zo 
DSW Zorgverzekeraar FBTO 
FLKS 
Hema 

about:blank


Hollandzorg 
In-Twente 
Interpolis 
Jaaah  
Just (CZ) 

IZZ Zorgverzekering (CZ voor de zorg) 
National Academic 
OHRA (behalve Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet polis, maar deze worden in 2021 niet meer 
afgesloten) 
ONVZ 
PLUS gezond 
PNO zorg 
Promovendum  
Salland 
StadHolland 
United Consumers (VGZ) Univé Verzekeringen van Breda Risk en Benefits VVAA 
Ziezo 
Zilveren Kruis 
Zorg Direct Zorgverzekeraar UMC  
 
Johan Mooi 
Zorgverzekeringen@nvsp.nl. 


