
Mijn basisverzekering
€ 385 verplicht eigen risico en maximaal 5% korting

Meest gekozen

IZZ Basisverzekering  
Natura

IZZ Basisverzekering  
Restitutie

IZZ Basisverzekering   
Bewuzt

Mijn aanvullende verzekering

Zorg voor de Zorg

Zorg voor de Zorg + Extra 1

Zorg voor de Zorg + Extra 2

Zorg voor de Zorg + Extra 3

Bijzonder Bewust
Klein totaalpakket

Losse modules

Fysio  
Goed

Fysio  
Beter

Tand  
Goed

Tand  
Beter

Buitenland
met Wereld-
dekking

Ga naar www.vgzvoordezorg.nl/izz/zorgverzekering om online uw collectieve verzekering af te sluiten.

Pluspunten voor jou
 Ruime vergoedingen voor fysiotherapie, mantelzorg en mindfulness bij burn-out klachten

 Alles makkelijk regelen via de IZZ Zorgverzekering app

 Maximaal 5% collectiviteitskorting, ook voor andere gezinsleden

 Je werkgever betaalt vaak mee

Bij de Zorg voor de Zorg aanvullende verzekeringen krijg je mogelijk een bijdrage van je werkgever.

Basisverzekering
€ 385 verplicht eigen risico en maximaal 5% korting

IZZ Basisverzekering 
Bewuzt

IZZ Basisverzekering  
Natura

IZZ Basisverzekering  
Restitutie

Zorgaanbieder met contract 100% vergoed 100% vergoed 100% vergoed

Zorgaanbieder zonder contract 75% vergoed 80% vergoed 100% vergoed



R1
91

37
9-

20
19

11

Aanvullende verzekeringen

Zorg voor de 
Zorg

Zorg voor de 
Zorg + Extra 1

Zorg voor de 
Zorg + Extra 2

Zorg voor de 
Zorg + Extra 3

Bijzonder 
Bewust

Fysiotherapie 16 behandelingen 16 behandelingen 24 behandelingen 52 behandelingen 5 behandelingen

Alternatieve zorg - € 300, maximaal 
€ 40 per dag

€ 500, maximaal 
€ 40 per dag

€ 800, maximaal 
€ 40 per dag

€ 150, maximaal  
€ 40 per dag

Brillen & Lenzen - Complete bril 
uit het basis-
assortiment of 
€ 50 vergoeding

Complete bril uit 
het uitgebreide 
assortiment of 
€ 100 vergoeding

Complete bril uit 
het uitgebreide 
assortiment of 
€ 200 vergoeding

Complete bril 
uit het basis-
assortiment of 
€ 50 vergoeding

Tandarts vanaf 18 jaar € 200

100% voor 
algemene 
tandheelkundige 
zorg tot uw 
budget voor 
tandheelkundige 
zorg op is

€ 500

100% voor 
algemene 
tandheelkundige 
zorg tot uw 
budget voor 
tandheelkundige 
zorg op is

€ 1.300

100% voor 
algemene 
tandheelkundige 
zorg en 80% voor 
kronen, bruggen, 
implantaten 
en tandvlees-
behandeling

€ 2.000 

100% voor 
algemene 
tandheelkundige 
zorg en 80% voor 
kronen, bruggen, 
implantaten 
en tandvlees-
behandeling

€ 250

voor bijvoorbeeld 
periodieke 
controle en 
gebitsreiniging

Orthodontie 
onder 18 jaar 

- 80%, € 3.000 
gedurende 
looptijd 
verzekering

80%, € 3.000 
gedurende 
looptijd 
verzekering

80%, € 3.000 
gedurende 
looptijd 
verzekering

-

Orthodontie  
vanaf 18 jaar

- € 300 gedurende 
looptijd 
verzekering

€ 300 gedurende 
looptijd 
verzekering

€ 500 gedurende 
looptijd 
verzekering

-

Podotherapie - - € 100 € 200 -

Steunzolen - - € 125 € 125 -

Zorg in het buitenland - Wereld-dekking Wereld-dekking Wereld-dekking -

Mantelzorg 10 dagen
€ 500 regelhulp

10 dagen
€ 500 regelhulp

10 dagen
€ 500 regelhulp

10 dagen
€ 500 regelhulp

-

Mindfulness bij 
burnout

€ 350 € 350 € 350 € 350 -

Anticonceptie Vanaf 21 jaar Vanaf 21 jaar Vanaf 21 jaar Vanaf 21 jaar -

Losse modules

Goed Beter

Fysiotherapie 9 behandelingen 18 behandelingen

Tand 75% vergoed tot € 250 per jaar 75% vergoed tot € 500 per jaar

Buitenland met 
Wereld-dekking

- -

Dit productoverzicht is zorgvuldig samengesteld, maar is een verkorte weergave van onze verzekeringsvoorwaarden. Hieraan kunnen 
daarom geen rechten worden ontleend. Dat kan alleen aan onze verzekeringsvoorwaarden. Druk- en typefouten voorbehouden. 

Ga naar www.vgzvoordezorg.nl/izz/zorgverzekering voor meer informatie en om  
online uw collectieve zorgverzekering af te sluiten.


