
Informatie vergoeding mogelijkheden zorgverzekeraars voor 

Consulten Praktijk NOA – Monique berends 2023 

 
 
Voorwaarden: De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
 
 

• De zorgverlener moet lid zijn van de NWP indien men voor vergoedingen uit 
hoofde van het lidmaatschap van de NWP in aanmerking wil komen:  

       ik ben lid van de NWP met nr 2116 
 

• De zorgverlener dient met de behandelvorm(en) geregistreerd te staan binnen 
Vektis: De prestatiecodes van mijn behandelingen zijn: 

o  24005 Natuurgeneeskunde,  
o 24009 Reflexzone therapie,  
o 24000 Orthomoleculaire geneeskunde,  
o 24605 Orthomanuele therapie  
o Alle verricht door therapeut (en niet door arts!)  

 
• Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor de verzekeraars van de VGZ-

groep dient de therapeut, naast de NWP, ook ingeschreven te staan bij de koepel 
RBCZ. Pas dan wordt de therapeut opgenomen in 'vergelijk en kies'.  

      Ik sta ingeschreven bij RBCZ nr 174233R 
 
• Voor de zorgverzekeraars Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid geldt 

dat natuurgeneeskundige therapie alleen wordt vergoed voor de kosten van een 
consult bij een arts die BIG-geregistreerd is.  

      Dit ben ik NIET 
 

• CZ/Ohra/NN vergoedt onder Natuurgeneeskunde alléén beroepen zoals 
benoemd in hun voorwaarden: 

o Hieronder valt géén 24005 Natuurgeneeskunde,  
o maar wél 24009 Reflexzone therapie en 24605 Orthomanuele therapie 

 
• Zilveren Kruis vergoedt Natuurgeneeskunde alleen indien de juiste behandelcode 

van de therapievorm is gebruikt én dit type behandeling onder de vergoedingen 
valt.  

o Hieronder valt géén 24005 Natuurgeneeskunde,  
o Maar wél 24009 Reflexzone therapie, 24000 Orthomoleculaire 

geneeskunde en 24605 Orthomanuele therapie 
 

Scrol verder om pér verzekering, bij de juiste polis te kijken mbt vergoeding.  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Disclaimer 
Het overzicht is bedoeld als indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Bij twijfel altijd 
de polisvoorwaarden c.q. website van de verzekeraar raadplegen. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten c.q. onjuistheden. 



In 2023 zijn er 10 verschillende zorgverzekeraarconcerns: 

Achmea   ASR   CZ    DSW    Eno    EUCARE    Menzis   ONVZ    VGZ   Zorg en Zekerheid 

Onder de verschillende concerns hangen verschillende merken of labels. De grootste 4 zijn Achmea, 
CZ, Menzis en VGZ. Samen hebben zij zo'n 85% van de markt in handen. 

 


