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Overzicht vergoedingen steunzolen per zorgverzekering – update januari 2018 

Vergoedingen steunzolen per zorgverzekering - update jan. 2018 

Algemeen: aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit overzicht is opgesteld onder voorbehoud van eventuele type-of interpretatiefouten.  
Het overzicht is bedoeld voor de leden van NVOS-Orthobanda om een handvat te hebben. De teksten zijn afkomstig van bronnen van de zorgverzekeraars. Raadpleeg altijd zelf nog de website/informatie van 

betrokken zorgverzekeraar. Signaleert u een mogelijke onjuistheid dan kunt u dit doorgeven aan secretaris@nvos-orthobanda.nl. 
 

Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

   

Anderzorg ▪ AV Jong max € 150,-  

▪ AV Extra max. € 150,- 

 

Avero 

Achmea 
AV Excellent € 200,- , waaronder 1 paar (sport)steunzolen Deze vergoeding geldt voor podotherapie, podologie, podoposturale therapie en/of 

(sport)steunzolen. 

 

Bewuzt Bewuzt kent geen relevante aanvullende verzekeringen.  

 

CZ max. vergoeding € 60,- per jaar 

▪ CZ AV Basis max. € 60,- per jaar 

▪ CZ AV Plus max. € 75,- per jaar 

▪ CZ AV Top max. € 75,- per jaar 

▪ CZ AV Jongeren max. € 60,- per jaar 

▪ CZ AV Gezinnen max. € 60,- per jaar 

▪ CZ AV 50+ max. € 60,- per jaar 

▪ Steunzolen duurder dan de vergoeding die je krijgt? Dit verschil betaal je zelf bij. 

▪ De vergoeding geldt voor steunzolen en overige voethulpmiddelen samen. 

 

 

CZ direct ▪ CZ direct Basic max. € 60,- per jaar. 

▪ CZdirect Extra max. € 60,- per jaar 

 

▪ Steunzolen duurder dan de vergoeding die je krijgt? Dit verschil betaal je zelf bij. 

▪ De vergoeding geldt voor steunzolen en podotherapeutische zooltjes samen. 

De 

Amersfoortse 
▪ AV Start € 50,- per jaar 

▪ AV Extra, Uitgebreid en Optimaal: 100%, 1 paar 

steunzolen per jaar 

Het kan zijn dat je vooraf toestemming nodig hebt van De Amersfoortse.  
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Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

 

De Friesland Alleen vergoeding bij pakketten Extra en Optimaal: max. € 100,- 

per 2 kalenderjaren. 

 

 

 

Delta Lloyd ▪ Delta Lloyd AV Extra € 100,- 

▪ Delta Lloyd AV Compleet € 150,- 

▪ Delta Lloyd AV Comfort € 200,- 

▪ Delta Lloyd AV Top 100% 

▪ Delta Lloyd AV Zilver € 60,- 

 

 

Ditzo Pakket ZorgBest: 75%, max. € 250,- en 1 paar per kalenderjaar.  Deze vergoeding geldt voor steunzolen en podotherapie samen. 

 

DSW Pakketten AV Standaard en Student 50%, tot max. € 55,- per 

kalenderjaar 

Pakket AV Top 50% tot max. . € 75,- per kalenderjaar 

 

 

 

FBTO De module Voetzorg is vervallen.  

 

HEMA ▪ AV 1 Max € 100,- per kalenderjaar  

▪ AV 2 Max € 200,- per kalenderjaar  

▪ AV 3 Max € 200,- per kalenderjaar  

 

▪ Bij vergoeding vanuit de AV geldt een gezamenlijk maximaal bedrag voor 

pedicure, podologie, podotherapie en orthopedische steunzolen. 

 

HollandZorg ▪ AV Plus: 75% tot maximaal € 125,- per kalenderjaar 

▪ AV Top: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar 

De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, 

steunzolen, podotherapie en podologie. 
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Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

 

   

IK! Pakket Zorg-Beter € 65,- per jaar. (2017) NB Vergoedingen 2018 n.n.b. 

 

Interpolis Geen vergoedingen voor steunzolen.  

 

IZA ▪ IZA Extra Zorg 1 max. € 125,- per jaar 

▪ IZA Extra Zorg 2 max. € 150,- per jaar 

▪ IZA Extra Zorg 3 max. € 225,- per jaar 

▪ IZA Extra Zorg 4 max. € 250,- per jaar 

▪ IZA Classic Comfort max. € 190,- per jaar 

▪ De vergoeding mag ook gebruikt worden voor de kosten van reparatie en 

aanpassing van steunzolen. 

 

 

IZZ ▪ Pakket Zorg voor de Zorg Extra 2 en 3: max. € 90,- per 

kalenderjaar 

 

 

Menzis ▪ Pakket Jongeren Verzorgd max. € 150,- per kalenderjaar 

▪ Pakket Extra Verzorgd 1  max € 100,- per kalenderjaar 

▪ Pakket Extra Verzorgd 2 max. € 150,- per kalenderjaar 

▪ Pakket Extra Verzorgd 3 max. € 200,- per kalenderjaar 

Deze maximale vergoeding geldt voor podotherapie, podologie, pedicure en 

steunzolen samen. 

 

Ohra ▪ Pakket Extra Aanvullend € 100,-. 

▪ Pakket Uitgebreid € 150,-. 

Onderstaande verzekeringen kun je niet meer afsluiten. Heb je 

deze verzekering al, dan gelden de volgende vergoedingen: 

▪ Pakket Uitgebreid Vitaal vergoedt: € 200,-. 

▪ Pakket Extra Uitgebreid vergoedt € 200,-. 

▪ Pakket Compleet vergoedt 100%. 
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Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

 

ONVZ ▪ Pakket AV Extrafit: € 100,- 

▪ Pakket AV Benfit: € 150,- 

▪ Pakket AV Optifit: 100% 

▪ Pakket AV Topfit: 100% 

▪ Pakket Superfit: 100% 

 

 

OZF ▪ Pakket AV Royaal: max. € 125,- per kalenderjaar. • De vergoeding is voor steunzolen, sportsteunzolen, orthesen en reparatie hiervan.  

•  

 

PNOZorg ▪ AV Standaard: max. € 100,- per kalenderjaar 

▪ AV Keuze* max.  € 150,- per kalenderjaar 

▪ AV Extra: max.  € 150,- per kalenderjaar 

▪ AC compleet: max.  € 200,- per kalenderjaar 

 

*Als je hulpmiddelen hebt ingeruild voor keuzevoordeel, vervalt deze vergoeding. 

 

 

ProLife ▪ Pakket Largepolis vergoedt 1 paar (sport)steunzolen, 

max. € 150,- per kalenderjaar. 

▪ Pakket Extra Largepolis vergoedt 1 paar 

(sport)steunzolen, max. € 200,- per kalenderjaar. 

Deze maximale vergoeding geldt voor podotherapie, podologie, podoposturale 

therapie en 1 paar steunzolen samen. 

 

Salland 

 
▪ Salland AV Plus: 75% tot max. € 125,- per jaar 

▪ Salland AV Top: 75% tot max. € 250,- per jaar 

De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: pedicurebehandeling, 

steunzolen, podotherapie en podologie. 

 

Stad Holland ▪ De pakketten AV Standaard, Uitgebreid en Extra 

Uitgebreid vergoeden 50% tot max. € 55,- per 

kalenderjaar. 

Een siliconenorthese, een laterale wig en op maat gemaakte slippers met 

geïntegreerde zool (vaste zool) vallen niet onder de vergoeding. 
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Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

▪ Het pakket AV Jongeren vergoedt 100% tot max. € 75,- 

per kalenderjaar. 

▪ Het pakket AV Zorg Riant vergoedt 100%. 

 

 

UMC ▪ UMC Extra Zorg 2 is € 250,- per kalenderjaar 

▪ UMC Extra Zorg 3 is € 350,- per kalenderjaar 

▪ UMC Extra Zorg 4 is € 750,- per kalenderjaar 

Je krijgt een vergoeding tot je het maximum van je zorgbudget voor hulpmiddelen 

hebt bereikt. 

 

Univé ▪ AV Pakket Goed 100%, max. € 70,- per jaar 

▪ AV Pakket Beter 100%, max. € 125,- per jaar 

▪ AV Pakket Best 100%, max. € 125,- per jaar 

 

 

VGZ ▪ AV pakket Goed max. € 70,- per jaar. 

▪ AV pakket Beter max. € 125,- per jaar 

▪ AV pakket Best max. € 125,- per jaar. 

▪ Alles-in-1-pakket Single/Duo Uitgebreid max.  

€ 125,- per jaar. 

▪ Alles-in-1-pakket Gezin Uitgebreid max. € 125,- per jaar 

▪ Alles-in-1-pakket Vitaal Uitgebreid max. € 125,- per jaar 

 

 

VVAA ▪ AV Start: max. € 100,-  

▪ AV Plus: max. € 150,- 

▪ AV Optimaal: 100% 

▪ AV Top: 100% 

▪ AV Excellent: 100% 
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Verzekeraar Vergoeding per pakket (AV) Bijzonderheden 

 

Zekur Geen info.  

 

Zilverenkruis 

Achmea 
▪ Pakket AV *** vergoedt max. € 150,- per kalenderjaar 

▪ Pakket AV **** vergoedt max. € 200,- per kalenderjaar 

▪ Deze maximale vergoeding geldt voor (sport)podotherapie, podologie en 

podoposturale therapie en 1 paar steunzolen samen. 

 

 

Zorg en 

Zekerheid 
▪ Zorg en Zekerheid AV Basis 50% tot max. € 35,- per jaar 

▪ Zorg en Zekerheid AV Standaard 50% tot max.  

€ 35,- per jaar. 

▪ Zorg en Zekerheid AV Top 100% tot max. € 70,- per jaar 

▪ Zorg en Zekerheid AV Plus 100% tot max. € 70,- per jaar 

▪ Zorg en Zekerheid AV GeZZin 100% tot max.  

▪ € 70,- per jaar 

▪ Zorg en Zekerheid AV Totaal max. € 100,- per jaar 

 

 

Zorgzaam 

Verzekerd 
▪ Pakket AV Ster 5: max. € 50,- per kalenderjaar  

 


