Vergoedingen
Voedingsadvies De Bilt en de methode Fit & Slank zijn beiden aangesloten bij BGN. Dit
betekent dat de Fit & Slank cursussen en adviesconsulten in aanmerking kunnen komen
voor een vergoeding door zorgverzekeraars.
Deze vergoeding vindt vaak plaats vanuit de aanvullende polis, daardoor behoeft geen eigen
risico betaald te worden. Neem daarom altijd even contact op met jouw verzekering of
raadpleeg je polis, want veel zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid voor een vergoeding.

2020 Let op:
•

•
•
•

Dit document is ter informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor de exacte vergoedingen dien je zelf contact op te nemen met je
zorgverzekeraar.
Iedere zorgverzekeraar vergoedt tot een bepaald maximum! Indien je dit bereikt hebt,
wordt er geen vergoeding meer gegeven.
Indien men een collectieve verzekering heeft afgesloten, gelden andere voorwaarden
en vergoedingen!
Alle bedragen gelden maximaal p.p.p.j. tenzij anders aangegeven.

Bron BGN; Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland

Aevitae
Preventie gewichtsconsulent
•
•
•
•
•
•

Basic: € 0,Plus: € 0,Extra: € 0,Top: € 50,Vip: € 100,Aevitae werknemers zorgpakket: € 750,- voor alle cursussen tezamen
Polisvoorwaarden: Artikel 8 en artikel 4 D (zorgpakket).
Verschil met 2019: Geen verschil.
Bijzonderheden: Geen.

Vergoedingen AON
AON is een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. AON zelf is geen
zorgverzekeraar, maar levert zorgverzekeringen via:
•
•
•
•
•
•

CZ
Avero Achmea
Menzis
ONVZ
VGZ
Zilveren Kruis
Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering bij AON vindt de vergoeding voor de
BGN-gewichtsconsulent plaats vanuit één van de aanvullende pakketten van de
bovenstaande verzekeraars. Raadpleeg voor de hoogte van de vergoeding de
betreffende verzekeraar op onze website.

Avero Achmea
Vanaf 1 januari 2020 fuseert Avéro Achmea zorgverzekeringen met Zilveren Kruis. Als je
verzekerd bent bij Avéro Achmea zorgverzekeringen dan heb je het nieuwe aanbod voor
2020 ontvangen vanuit Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie over de vergoedingen voor
de BGN-Gewichtsconsulent bij Zilveren Kruis.

AZVZ
Preventieve cursus (budget voor alle tezamen)AZVZ vergoedt vanuit de volgende
aanvullende pakketten:
•
•

AV-AZVZ-Comfort: € 0,AV-AZVZ-Comfort Extra: 100% max. € 175,Polisvoorwaarden: artikel 18
Verschil met 2019: Geen verschil
Bijzonderheden: Geen

CZ
CZ vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jongeren: € 50,Gezinnen: € 100,50 : € 75,Basis aanvullende verzekering: € 50,Plus: € 75,Top: € 100,Supertop en Excellent: € 250,Comfort pakket: € 75,Ideaal pakket: € 75,-

CZ zorgverzekering Gemeenten (gemeentepolis)
De zorgverzekering Gemeenten is een verzekering bedoeld voor mensen met een laag
inkomen. CZ zorgverzekering Gemeenten vergoedt vanuit de volgende aanvullende
pakketten:
• Start: € 50,• Extra: € 75,• Extra uitgebreid: € 75,Polisvoorwaarden: artikel D.2.7
Verschil met 2019: Geen verschil.
Bijzonderheden: Ook voor collectieve verzekeringen gelijke vergoeding.

PZP Politieverzekering (CZ)
Voedingsadvies
•
•
•

Jongeren: € 50,Basis: € 0,Plus: € 0,Aanvullende CZ verzekeringen: zie CZ
Top, Gezinnen en 50+

Nationale Nederlanden (NN)
Preventie voedingsadvies
•
•
•
•
•
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Start: € 200,Extra: € 200,Compleet: € 200,Comfort: € 200,Top: €200,-

•
•
•

Zilver/Combi: € 0,Fit: € 0,Luxe verpleging: € 0,-

FBTO
FBTO vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•

Basisverzekering: € 0,Aanvullende module Voedingsvoorlichting: € 150,- p.j.
Polisvoorwaarden: artikel F3.5
Verschil met 2019: Geen verschil
Bijzonderheden: Geen vergoeding bij groepsbehandeling.

De Friesland
De Friesland vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•

Aanvullend instap: € 0,Aanvullend budget: € 0,Aanvullend standaard: € 100,Aanvullend extra: € 125,Aanvullend optimaal: € 150,AV Frieso Compact: € 100,AV Frieso Compleet: € 250,Polisvoorwaarden: artikel 3.7 en 3.8
Verschil met 2019: Geen.

Bijzonderheden:
• De vergoeding valt onder het verzekeringsonderdeel cursussen.
• De vergoeding geldt voor alle cursussen bij elkaar.

Interpolis Zorgactief
Interpolis Zorgactief vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
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MeerHockey pakket: € 120,- per jaar voor leden van de KNHB (Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond)
Polisvoorwaarden: Artikel 9

Verschil met 2019: Geen verschil
Bijzonderheden:
• Vooralsnog biedt Interpolis alleen een vergoeding voor leden van de KNHB.
• Geen vergoeding bij groepsbehandeling.

Nedasco
Nedasco zelf is geen zorgverzekering. Het is een serviceprovider in verzekeringen met
zorgpakketten ondergebracht bij Avéro Achmea en VGZ. Nedasco vergoedt vanuit de
volgende aanvullende pakketten:
Nedasco Avéro Achmea:
Nedasco Avéro Achmea fuseert met Zilveren Kruis per 1-1-2020. Cliënten hebben een
aanbod van Zilveren Kruis ontvangen. Kijk voor de vergoedingen bij Zilveren Kruis.
Nedasco VGZ (Zelfde verzekeringen als bij VGZ):
• Aanvullend Goed: € 50,- p/j
• Aanvullend Beter: € 100,- p/j
• Aanvullend Best: € 150,- p/j
• VGZ Ruime keuze: € 0,- p/j
• VGZ Eigen keuze: € 0,- p/j
• VGZ Jong Basis Uitgebreid € 100,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectieve verzekering:
Werkt Goed: € 50,Werkt Beter: € 100,Werkt Best: € 150,Zorgt Goed € 50,Zorgt Beter € 100,Zorgt Best € 150,VGZ Gemeentepakket Compact: € 50,- p/j
VGZ Gemeentepakket: € 100,- p/j
VGZ Zuid-Limburgpakket: € 0,VGZ Rotterdampakket Compact: € 50,VGZ Rotterdampakket: € 50,Polisvoorwaarden: Artikel 37, blz 32/ art 34, blz 29/ art 37, blz 30
Verschil met 2019: Lagere vergoedingen. De vergoedingen vallen niet meer onder
preventie, maar onder voedingsadvies.
Bijzonderheden: Geen.
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Ohra
Ohra vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra sterk*: € 0,Extra uitgebreid*: € 200,Ohra Compleet*: € 200,Uitgebreid Vitaal*: € 200,Compact aanvullend*: € 0,Zelfverzekerd aanvullend*: € 0,Sterk: € 0,Aanvullend: € 100,Extra aanvullend: € 150,Uitgebreid: € 200,-

* Deze verzekeringspakketten zijn niet meer af te sluiten.
Polisvoorwaarden: Artikel D2.7 Voedingsadvies blz.102.
Verschil met 2019: Geen
Bijzonderheden:
• Ohra vergoedt bij een BMI tussen de 25 en 30. Bij een BMI boven de 30 wordt in
uitzonderlijke gevallen vergoed. Vraag vooraf toestemming bij Ohra.
• De begeleiding richt zich op voeding en beweging. De verzekerde moet gezond zijn.

ONVZ
ONVZ vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrije keuze Startfit : geen vergoeding
Vrije Keuze Extrafit: € 75,Vrije Keuze Benfit: € 150,Vrije keuze Optifit: € 250,Vrije keuze Topfit: € 325,Vrije Keuze Superfit: € 500,Vrije keuze wereldfit: geen vergoeding
Vrije keuze ontzorgfit: geen vergoeding
Polisvoorwaarden: www.onvz.nl/vergoedingen/vergoedingen-a-z/preventiecursussen
Verschil met 2019: Geen verschil.
Bijzonderheden: Budget geldt voor alle preventieve cursussen per jaar bij elkaar.
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Vergoedingen OZF (Achmea)
OZF (Achmea) is per 1-1-2020 opgegaan in Zilveren Kruis. Kijk voor vergoedingen bij Zilveren
Kruis.

PNO Zorg PNO Zorg (ONVZ) vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•

Start: € 0,Beter: € 75,Plus: € 150,Optimaal: € 250,Top: € 325,Excellent: € 500,Polisvoorwaarden: https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/vergoedingen-az/2020/preventiecursussen/
Verschil met 2019: Geen.
Bijzonderheden: Budget geldt voor alle preventieve cursussen per jaar bij elkaar.

Pro life (Zilveren Kruis)
Pro Life Zorgverzekeringen vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•

Smallpolis: € 0,Mediumpolis: € 0,Largepolis: € 0,Extra Largepolis: € 60,Polisvoorwaarden: www.prolife.nl/vergoedingen-enzorg/Paginas/Voedingsvoorlichting.aspx
Verschil met 2019: Geen.
Bijzonderheden: Geen.

Promovendum
Promovendum vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
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Primair: € 0,Royaal: € 0,-

•
•

Optimaal: € 0,Excellent: € 150,- per 2 jaar
Polisvoorwaarden: 7.13.3 Preventieve cursussen
Verschil met 2019: Geen.

PZP Zorgverzekering
PZP is een collectieve polis via CZ, maar wel met eigen voorwaarden. PZP Politieverzekering
vergoedt vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•

Jongeren: € 50,Basis: € 0,Plus: € 0,Top: € 0,Polisvoorwaarden: Artikel D.2.7 blz.6
Verschil met 2019: Geen verschil.
Bijzonderheden: Alleen vergoeding bij BMI tussen de 25 en 30 en bij uitzondering
boven de 30.

Vergoedingen United Consumers (VGZ)
United Consumers is geen zorgverzekeraar, maar een consumentencollectief. United
Consumers werkt samen met zorgverzekeraar VGZ en consumenten die via
UnitedConsumers hun zorgverzekering afsluiten, krijgen 10% collectiviteitskorting op de
basis- en aanvullende zorgverzekering van VGZ.
Ter info. vergoedingen VGZ
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•

Aanvullend Goed: € 50,- p/j
Aanvullend Beter: € 100,- p/j
Aanvullend Best: € 150,- p/j
VGZ Ruime keuze: € 0,- p/j
VGZ Eigen keuze: € 0,- p/j
VGZ Jong Basis Uitgebreid € 100,-

•

Collectieve verzekering:
Werkt Goed: € 50,-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkt Beter: € 100,Werkt Best: € 150,Zorgt Goed € 50,Zorgt Beter € 100,Zorgt Best € 150,VGZ Gemeentepakket Compact: € 50,- p/j
VGZ Gemeentepakket: € 100,- p/j
VGZ Zuid-Limburgpakket: € 0,VGZ Rotterdampakket Compact: € 50,VGZ Rotterdampakket: € 50,Polisvoorwaarden: Artikel 37, blz 32/ art 34, blz 29/ art 37, blz 30
Verschil met 2019: Lagere vergoedingen. De vergoedingen vallen niet meer onder
preventie, maar onder voedingsadvies.
Bijzonderheden: Geen.

Univé
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polis Goed: € 50,Polis Beter: € 100,Polis Best: € 150,Univé Jong: bestaat niet meer
Univé gezinspakket: bestaat niet meer
Univé vitaal: bestaat niet meer
Gemeentepakket Compact: € 50,Gemeentepakket: € 100,Zorgselect: € 0,Collectieve verzekering met aanvullende pakketten 'Goed', 'Beter', 'Best', ook
vergoeding.
AV Select met aanvullende pakketten 'Goed', 'Beter', 'Best', ook vergoeding.
Polisvoorwaarden: Artikel 19, blz.20
Verschil met 2019:

•
•
•
•
•
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Lagere vergoedingen in een aantal pakketten.
Uitbreiding vergoeding Gemeentepakket.
Bijzonderheden:
Vergoeding is onderdeel van het totale budget voor preventie samen!
100% vergoeding tot een maximaal bedrag.
Ook vergoeding bij collectieve verzekering met aanvullende pakketten 'Goed', 'Beter',
'Best'.

VGZ
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvullend Goed: € 50,- p/j
Aanvullend Beter: € 100,- p/j
Aanvullend Best: € 150,- p/j
VGZ Ruime keuze: € 0,- p/j
VGZ Eigen keuze: € 0,- p/j
VGZ Jong Basis Uitgebreid € 100,Collectieve verzekering:
Werkt Goed: € 50,Werkt Beter: € 100,Werkt Best: € 150,Zorgt Goed € 50,Zorgt Beter € 100,Zorgt Best € 150,VGZ Gemeentepakket Compact: € 50,- p/j
VGZ Gemeentepakket: € 100,- p/j
VGZ Zuid-Limburgpakket: € 0,VGZ Rotterdampakket Compact: € 50,VGZ Rotterdampakket: € 50,Polisvoorwaarden: Artikel 37, blz 32/ art 34, blz 29/ art 37, blz 30
Verschil met 2019: Lagere vergoedingen. De vergoedingen vallen niet meer onder
preventie, maar onder voedingsadvies.
Bijzonderheden: Geen.

VVAA (ONVZ)
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•

Vrije keuze Start: € 0,Vrije Keuze Extra: € 75,Vrije Keuze Plus: € 150,Vrije Keuze Optimaal: € 250,Vrije keuze Top: € 325,Vrije Keuze Excellent: € 500,Student: €0,Polisvoorwaarden
Verschil met 2019: Geen.
Bijzonderheden: Geen.
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Zekur (jongerenverzekering Univé)
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•

Extra Zekur Zorg € 200,Polisvoorwaarden: Blz.7
Verschil met 2019: Geen
Bijzonderheden: Budget geldt voor alle preventieve cursussen per jaar bij elkaar.

Zilveren Kruis
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basis plus module: € 0,Aanvullend 1 ster: € 120,- per jaar
Aanvullend 2 sterren: € 120,- per jaar
Aanvullend 3 sterren: € 120,- per jaar
Aanvullend 4 sterren: € 120,- per jaar
Vitaalpakket: € 0,Zie Zo aanvullend: € 0,Zie Zo aanvullend selectief: € 0,MBO student: Aanvullend 1 ster: € 120,MBO student: Aanvullend 2 sterren: € 120,MBO student: Aanvullend 3 sterren: € 120,MBO student: Aanvullend 4 sterren: € 120,Polisvoorwaarden: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Pagina
s/Voedingsvoorlichting.aspx#
Verschil met 2019: Geen.

•

•

Bijzonderheden:
Als er al dieetadvies geweest is in een jaar uit de basisverzekering, dan mag er geen
aanspraak meer gemaakt worden op voedingsvoorlichting uit de aanvullende
verzekering.
Geen vergoeding voor groepsbegeleiding. Bij twijfel, geen vergoeding.

Zorg en Zekerheid
Er wordt vergoed vanuit de volgende aanvullende pakketten:
•
•
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AV Gezzin compact: 0,AV Basis 50%, max 115,-

•
•
•
•
•
•
•
•

AV Sure 50%, max 115,AV Standaard 50%, max 115,AV Top 75%, max. 150,AV Gezin 75% max. 150,AV Prima 75% max. 150,AV Master 75% max. 150,AV Totaal 100% max. 175,AV Cum Laude 100% max. 175,Polisvoorwaarden: Artikel 11.2 - Preventieve gezondheidscursussen.
Verschil met 2019: Geen verschil.

•
•
•
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Bijzonderheden:
De naam en data van de gevolgde cursusdagen moeten vermeld worden op de factuur.
Budget voor alle preventieve cursussen bij elkaar.
BGN-gewichtsconsulent wordt door de verzekeraar genoemd op de lijst van alle
aanbieders van gezondheidscursussen.

